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ПЕРЕДМОВА

Підручник «Складання металоконст- 
рукцій» написаний за навчальним пла
ном і робочою програмою для підготовки 
у професійно-технічних навчальних за
кладах слюсарів зі складання металевих 
конструкцій. Потреба в робітниках такої 
професії постійно зростає, оскільки за су
часної ринкової економіки металоконст
рукції потрібні в дедалі більших масшта
бах як при складанні простих архітектур
них форм (декоративні решітки і столики, 
огородження, світильники, рекламні щи
ти, двері, трапи тощо), так і при спору
дженні ангарів, кіосків, критих ринків, 
ліній електропередач, промислових буді
вель.

Структура підручника обумовлена ло
гічною послідовністю вивчення тематики, 
необхідної учням для опанування проце
сом виготовлення і складання металокон- 
струкцій. Спочатку описано номенклату
ру металевих конструкцій, матеріали і 
профілі, які застосовують при їхньому 
складанні, характеристики всіх слюсар
них операцій з виготовлення металевих 
конструкцій. Наприкінці кожної характе
ристики подано практичні поради, що 
відбивають специфіку цієї професії. Далі 
докладно розглянуто устаткування, що 
застосовується при складанні й обов’яз
кових такелажних роботах. Особливу ува
гу приділено з’єднанню металевих конст
рукцій, переважно зварюванню комплек
туючих. Наведено номенклатуру метале
вих конструкцій промислових будівель і 
споруд, послідовно описано металеві час- А 
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тини будівель і споруд, листові металоконструкції, технологію 
складання металоконструкцій різного ступеня складності. В роз
ділах, присвячених технології складання металоконструкцій, 
описано інструменти і пристосування, які застосовують при цьо
му.

Наприкінці підручника розглянуто способи захисту від ко
розії, маркування металоконструкцій, питання охорони праці, 
електробезпечності, протипожежні заходи, прогресивні методи 
складання металоконструкцій та основи стандартизації.

Засвоївши наведений у підручнику матеріал, учні здобудуть 
високу кваліфікацію, стануть слюсарями зі складання метало
конструкцій, здатними постійно підвищувати продуктивність 
праці, поліпшувати якість виконуваних робіт, впроваджувати 
нові прогресивні методики, вдосконалювати устаткування і спо
соби складання цих будівельних елементів.
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ВСТУП

У понятті «металеві конструкції» поєднані конструктивна фор
ма, технологія виготовлення та способи монтажу. Рівень розвит
ку металевих конструкцій визначається, з одного боку, потреба
ми в них народного господарства, а з іншого — можливостями 
технічної бази: розвитком металургії, металообробної промисло
вості, будівельної науки і техніки. Виходячи з цих положень, іс
торію розвитку металевих конструкцій можна поділити на п’ять 
періодів.

Перший період (від XII до початку XVII ст.) характери
зується застосуванням металу в унікальних для того часу спору
дах (палаци, церкви тощо) у вигляді бантин і скріп для камерно
го мурування. Бантини виковували з крицевого заліза і скріплю
вали через вушка на штирях. Однією з перших таких конструк
цій є бантини Успенського собору у Володимирі (1158 р.).

Другий період (від початку XVII до кінця XVIII ст.) 
пов’язаний із застосуванням похилих металевих крокв і просто
рових купольних конструкцій (кошиків) бань церков (рис. В.1). 
Стрижні конструкції виконані з кованих брусків, з’єднані на зам
ках і скріпках горновим зварюванням. Конструкції такого типу 
збереглися до наших днів. Прикладами слугують перекриття 
прогоном 18 м над трапезною Троїце-Сергієвського монастиря в 
Сергієвому Посаді (1696 -1698), перекриття старого Кремлівсь
кого палацу в Москві (1640 р.), каркас купола дзвіниці Івана Ве
ликого (1603 р.), каркас купола Казанського собору в Санкт- 
Петербурзі прогоном 15 м (1805 р.) та ін.

Рис. В.1. Металеві конструкції XVII ст.: 
а — похилі крокви; б — каркас купола; в — вузол каркаса

За зрілістю конструктивного вирішення виділяється металева 
конструкція, що підтримує кам’яну стелю над коридором між
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Рис. В.2. Конструкція перекриття кори
дору в Покровському соборі (Москва)

Рис. В.З. Купол 
Ісаакіевського собору

притулами Покровського собору 
(храму Василія Блаженного, 1560 р.) 
(рис. В.2). Це перша відома нам конс
трукція, що складається зі стрижнів, 
які працюють на розтяг, вигин і 
стиск.

Бантини, що підтримують стелю у 
цій конструкції, зміцнені для полег
шення роботи на вигин підкосами. 
Вражає, що вже в ті часи конструктор 
знав, що для бантин, які працюють 
на вигин, треба застосовувати смуту, 
поставлену на ребро, а підкоси, що

с
£

А

працюють на стиск, краще робити квадратного перетину.
Третій період (від початку XVIII до середини XIX ст.) 

пов’язаний з освоєнням процесу виливання чавунних стрижнів і 
деталей. У цей час будуються чавунні мости і конструкції пере
криттів цивільних та промислових будинків. Чавунні елементи 
з’єднуються на замках або болтах. Першою чавунною конструкці
єю в Росії вважають перекриття ґанку Нев’янської вежі на Уралі 
(1725 р.). У 1784 р. в Санкт-Петербурзі був побудований перший 
чавунний міст. Досконалості чавунні конструкції в Росії досягли 
до середини XIX ст. Унікальною чавунною конструкцією 1840-х 
років є купол Ісаакіевбького собору в Санкт-Петербурзі (рис. В.З), 
зібраний з окремих косяків у вигляді суцільної оболонки.



Конструкція купола складається з верхньої конічної частини, 
яка підтримує кам’яний барабан, що вінчає собор, і нижньої по
логішої частини. Зовнішня оболонка купола за допомогою легко
го залізного каркаса спирається на чавунну конструкцію.

Чавунна арка прогоном ЗО м влаштована в перекритті Алек- 
сандринського театру в Санкт-Петербурзі (1827 - 1832).

У 1850-х роках у Санкт-Петербурзі був побудований Микола
ївський міст із вісьмома арковими прогонами від 33 до 47 м, він є 
найбільшим чавунним мостом у світі. В цей самий період похилі 
крокви поступово трансформуються в змішані залізочавунні три
кутні ферми (рис. В.4).

У фермах спочатку не було розкосів (див. рис. В.4, а), вони 
з’явилися наприкінці третього періоду (див. рис. В.4, б). Стиску
вані стрижні ферм часто виготовляли з чавуну, а розтягувані — 
із заліза. У вузлах елементи з’єднували через вушка на болтах. 
Відсутність у цей період прокатного і профільного металу обме
жувала конструктивні форми залізних стрижнів прямокутним 
або круглим перетином. Однак переваги фасонного профілю вже 
були зрозумілі й стрижні кутикового або швелерного перетину 
виготовляли гнуттям чи куванням нагрітих смуг.

Четвертий період (з 30-х років XIX ст. до 20-х років 
XX ст.) пов’язаний зі швидким технічним прогресом у всіх галу
зях техніки того часу й, зокрема, у металургії та металообробці.

На початку XIX ст. кричний процес добування заліза був за
мінений досконалішим пудлінгуванням, а наприкінці 80-х ро
ків — виплавлянням заліза із чавуну в мартенівських і конвер
торних печах. Одночасно з уральською базою в Україні було ство
рено південну базу металургійної промисловості. У 1840-х роках 
було освоєно процес отримання профільного металу й прокатного 
листа, у 1830-х роках з’явилися заклепкові з’єднання, чбму спри
яв винахід діропробивного преса. Протягом ста останніх років усі 
сталеві конструкції виготовляли клепаними. Сталь майже повні
стю витіснила з будівельних конструкцій чавун, як матеріал, до
сконаліший за властивостями (особливо при роботі на розтяг) і 
такий, що краще піддається контролю й механічній обробці.

Чавунні конструкції з другої половини XIX ст. застосовували 
лише в колонах багатоповерхових будинків, перекриттях вокза
льних дебаркадерів тощо, де могла бути повністю використана 
добра опірність чавуну стиску.

В Україні до кінця XIX ст. промислові й цивільні будинки 
споруджували в основному з цегляними стінами й невеликими 
прогонами, для перекриття яких використовували трикутні ме
талеві ферми (рис. В.5). А
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Рис. В.4. Перекриття Зимового палацу (Санкт-Петербург, 1837 р.): 
а — над великою церквою; б — над Георгієвським залом

Конструктивна форма цих ферм поступово вдосконалювалась; 
ґрати стали завершеними з появою розкосів; вузлові з’єднання 
замість болтових на вушках почали виконувати заклепувальни
ми за допомогою фасонок.

Наприкінці минулого століття застосовували ґратчасті карка
си рамно-аркової конструкції для перекриття споруд значних

д прогонів. Прикладами є перекриття будівель в Санкт-Петербур-
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Рис. В.5. Кроквяна ферма 70-х років XIX ст.

Вузол Б 
(варіант)

зі: Сінного ринку (1884 р.) прогоном 25 м, Варшавського ринку 
прогоном 16 м (1891 р.), Гатчинського вокзалу (1890 р.) та ін.

Найбільшої досконалості рамно-аркова конструкція досягла в 
перекритті дебаркадера Київського вокзалу (рис. В.6), побудова
ного за проектом В.Г. Шухова (1913 - 1914).

У конструкціях цих споруд добре пророблені компонувальна 
схема, опорні закріплення й вузлові заклепувальні з’єднання. А
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У другій половині XIX ст. у нашій країні значного розвитку 
набуло металеве мостобудування у зв’язку з розширенням мере
жі залізниць. У процесі будівництва мостів розвивалася констру
ктивна форма металевих, конструкцій, вдосконалювалась теорія 
компонування й розрахунку, технологія виготовлення й монта
жу. Принципи проектування, розроблені в мостобудуванні, зго
дом були перенесені на промислові й цивільні об’єкти. Засновни
ками школи мостобудування були відомі інженери й професори: 
С.В. Кербедз, М.А. Белелюбський, Л.Д. Проскуряков. С.В. Кер- 
бедз (1810 - 1899), інженер-будівельник, спорудив перший заліз
ний міст із ґратчастими фермами через р. Луга (1853 р.). Він та- 

д кож є автором найбільшого чавунного моста в Санкт-Петербурзі.
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Рис. В.7. Міст через Волгу, Сизрань (1879 р., МА. Белелюбський)

Професор М.А. Белелюбський (1845 -1922), мостобудівник і 
вчений, уперше застосував розкісні ґрати для мостових ферм 
(рис. В. 7), розробив перший металевий сортамент прокатних 
профілів, удосконалив методику випробувань будівельних мате
ріалів, написав перший систематизований курс із будівельної 
механіки.

Професор Л.Д. Проскуряков (1858- 1926) увів у мостові фер
ми трикутну й шпренгельну ґрати, розробив теорію найвигідні- 
ших обрисів ферми. Його проект Єнісейського моста на Паризь
кій виставці (1890 р.) був удостоєний золотої медалі.

Рис. В.8. Перекриття Тульських майстерень 
(1880-ті роки, В.Г. Шухов)
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Наприкінці XIX — початку XX ст. великий внесок у подаль

ший розвиток металевого будівництва і поширення досвіду, на
копиченого в мостобудуванні, на металеві конструкції цивільних 
і промислових будинків зробили Ф.С. Ясинський, В.Г. Шухов та 
І.П. Прокоф’ев. У цей період розвиток металургії, машинобуду
вання, інших галузей важкої промисловості вніс якісні зміни в 
технологію виробництва, потребував обладнання будинків мосто
вими кранами. Спочатку їх установлювали на естакадах (рис. 
В.8), однак це захаращувало приміщення. Зі збільшенням ван
тажопідйомності мостових кранів і насиченості ними виробницт
ва, а також зі збільшенням висоти й ширини прогонів приміщень 
стало доцільним споруджувати будинки з металевим каркасом, 
що підтримує як обгороджувальні конструкції, так і шляхи для 
мостових кранів. Основним несівним елементом каркаса стала 
поперечна рама (рис. В.9), що включає в себе колони і ригелі 
(кроквяні ферми).

Професор Ф.С. Ясинський (1856-1899) першим спроектував 
багатопрогонну промислову будівлю з металевими колонами між 
прогонами й розробив великопрогонні складчасті й консольні 
конструкції перекриттів. Він також зробив великий внесок у роз
рахунок стиснених стрижнів на поздовжній вигин, які працюють 
у пружнопластичній зоні деформування сталі.

Винятково плідною і різнобічною була діяльність почесного 
академіка В.Г. Шухова (1853 -1939). Він першим у світовій 
практиці розробив і збудував просторові ґратчасті конструкції 
перекриттів і веж різного призначення (вежа Шухова) з викорис
танням для них лінійчастих поверхонь (рис. В. 10). У побудова
них ним спорудах реалізовані ідеї попереднього напруження 
конструкцій і влаштування перекриттів у вигляді висячих сис
тем з ефективним використанням роботи металу на розтяг (рис. 
В. 11). Цими проектами В.Г. Шухов набагато випередив сйоїх су
часників, -передбачив майбутні напрями в розвитку металевих 
конструкцій, закріпивши тим самим пріоритет своєї країни.

Особливо значною є його теоретична й практична робота у 
сфері резервуаробудування та інших листових конструкцій. 
В.Г. Шухов розробив нові конструктивні форми резервуарів, ме
тоди їх розрахунку і знаходження оптимальних параметрів.

Професор І.П. Прокоф’ев (1877 -1958), скориставшись нако
пиченим досвідом, опублікував першу монографію з виготовлен
ня й монтажу металевих мостів і спроектував низку унікальних 
для того часу великопрогонних перекриттів (Мурманські й Пе- 
ровські майстерні Московсько-Казанської залізниці, Москов- 

д ський поштамт, дебаркадер Казанського вокзалу в Москві).
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Рис. В.10. Вежа Шухова

П’ятий період (після
революційний) розвитку ме
талевих конструкцій в Украї
ні розпочався з першої 
п’ятирічки (кінець 1920-х ро
ків), коли молода держава 
приступила до здійснення 
широкої програми індустріа
лізації.

До кінця 1940-х років кле
пані конструкції майже по
вністю були замінені на звар
ні — легші, технологічні й 
економічні.

Розвиток металургії вже у 
1930-х роках дав змогу засто
совувати в металевих конс
трукціях замість звичайної 
маловуглецевої сталі міцнішу 
низьколеговану сталь (сталь 
кременисту для залізничного 
моста через р. Ципа, Закав
каззя). Усередині століття 
номенклатура застосовуваних 
у будівництві низьколегова- 
них сталей значно розшири
лася, що дало змогу істотно 
полегшити масу конструкцій і 
створювати споруди більших 
розмірів. Крім сталі в метале
вих конструкціях почали ви
користовувати алюмінієві 
сплави, густина яких майже 
втричі менша.

У потужну галузь індустрії 
виросла виробнича база ме
талевих конструкцій. Заводи і

Вс
ту
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А

спеціалізовані монтажні організації, оснащені сучасним високо
продуктивним устаткуванням, об’єднані в одну систему (Голов- 
стальконструкція), що виконує основний обсяг робіт зі спору
дження металевих конструкцій. Обсяг виробництва металевих 
конструкцій за цей період (1930 — 1970) зріс більш ніж у 20 разів 
(рис. В. 12). Надзвичайно розширились номенклатура металевих

14



Рис. В.11. Висячі сітчасті перекриття будівлі 
ярмарку в Нижньому Новгороді (1896 р.)

конструкцій і розмаїтість їх конструктивних форм. Це різке кіль
кісне й якісне вдосконалення металевих конструкцій зумовлене 
розвитком усіх провідних галузей народного господарства, гран
діозним розгортанням промислового й цивільного будівництва.

Більші й різноманітніші завдання щодо розвитку металевих 
конструкцій вирішувалися зусиллями проектних, наукових і ви
робничих колективів. Особливо велика роль у цьому проектних 
трестів — Проектстальконструкція (ЦНДІпроектстальконструк- 
ція) і Промбудпроект, наукових інститутів — Всесоюзного інсти
туту будівництва, реорганізованого в Центральний науково- 
дослідний інститут будівельних конструкцій (ЦНДІБК), а також 
вузівських колективів.

Принцип спільної роботи проектних і наукових колективів був 
закріплений реорганізацією Проектстальконструкції в ЦНДІпро- д

В
ст

уп

15



В
ст

уп

Рис. В.12. Зростання виробництва металевих конструкцій 

ектстальконструкцію — провідну організацію з проектування й 
наукових досліджень у сфері металевих конструкцій.

На початку 1930-х років почала формуватися радянська шко
ла проектування металевих конструкцій. У зв’язку з розвитком 
металургії та машинобудування споруджувалось багато промис
лових будинків з металевим каркасом. Сталеві каркаси промис
лових будівель виявилися провідною конструктивною формою 
металевих конструкцій, що визначає загальний напрям їхнього 
розвитку. Наша школа поступово відходила від європейських 
схем компонування поперечних рам каркаса, що характеризува
лись намаганням наблизити конструктивну схему до розрахун
кових передумов введенням великої кількості шарнірів, що 
ускладнювало монтаж і виготовлення конструкцій (рис. В. 13). 
Такі схеми не відповідали вимогам експлуатації стосовно попе
речної жорсткості будинків у зв’язку зі збільшенням розмірів 
прогонів, висоти і, головне, вантажопідйомності й інтенсивності 
руху мостових кранів.

Вимогам експлуатації й високих темпів будівництва більшою 
мірою відповідали сформовані на той час схеми конструювання 
поперечних рам із жорстким з’єднанням колон з фундаментами і 
ригелями. Проектувальники взяли ці схеми за основу й поліп
шили їх аналітичним визначенням оптимальних геометричних 
співвідношень елементів рами, схеми ґрат тощо (рис. В. 14). Ана
літичні вишукування оптимальних компонувальних схем і гео
метричних розмірів елементів перетинів стали характерною 

д ознакою розвитку всіх видів металевих конструкцій. Такий під-
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Рис. В.13. Європейська схема компонування поперечної рами 
виробничої будівлі

хід дав змогу спільно вирішувати завдання зниження трудоміст
кості виготовлення конструкцій з економічною витратою сталі та 
швидкісним монтажем. Принцип комплексного вирішення за
вдань при вишукуванні оптимальної конструктивної форми ме
талевих конструкцій став основним для радянської школи проек
тування.

Іншою характерною ознакою розвитку металевих конструкцій, 
що сприяла вирішенню поставлених завдань, була типізація 
конструктивних схем та елементів. Великий обсяг будівництва і 
пов’язана з ним повторюваність конструкцій створили передумо
ви для розробки типових схем і конструктивних вирішень карка
сів промислових будівель.

У 1939 р. Промбудпроект розробив типові секції одноповерхо
вих промислових будівель зі сталевим каркасом (рис. В. 15). Типові 
секції включали об’ємно-планувальні вирішений для різних про
гонів, типові конструктивні схеми компонування каркаса й типо
ві вирішення конструктивних елементів (ферм, колон, підкрано
вих балок тощо). Вперше було уведено триметровий модуль про
гонів, який згодом (у 1950-х роках) замінили на шестиметровий.
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Рис. В.15. Поперечна рама типових секцій. 1939 р.

Ці типові секції стимулювали подальший розвиток типізації. Бу
ли типізовані будівлі окремих видів виробництв (мартенівські, 
прокатні цехи та ін.), вона поширювалася на прогони мостів, ре
зервуари, газгольдери, радіовежі, радіощогли. Типізація, а піз
ніше уніфікація та стандартизація стали одним із головних на
прямів розвитку, це знижувало трудомісткість конструкцій і за
вдяки впорядкуванню проектування зменшувало витрату сталі.

У роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр., незважаю
чи на тимчасову втрату південної металургійної бази й великі 
витрати металу на потреби війни, у промисловому будівництві й 
мостобудуванні на Уралі й у Сибіру широко використовували £ 
металеві конструкції. Вони краще за інші відповідали основному 
завданню воєнного часу — швидкісному будівництву. А
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Рис. ВЛ6. Телевізійна вежа заввишки 372 м (Київ, проект) 
А
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Згідно з цією вимогою, спрощувалася конструктивна форма 
внаслідок ширшого застосування суцільних конструкцій з вели
ких прокатних профілів.

Такий підхід до проектування зберігся й у період відновлення 
зруйнованих під час війни об’єктів промисловості, транспорту та 
інших першочергових споруд.

У 1950 — 1960-х роках будівництво металевих конструкцій 
розвивалося з дотриманням основних принципів радянської 
школи проектування, встановлених ще в довоєнний період: еко
номія сталі, спрощення виготовлення, прискорення монтажу. 
Для цього періоду характерним є застосування сталі в спорудах 
великих розмірів зі значними технологічними навантаженнями.

Помітного розвитку набули листові конструкції (у зв’язку з 
розвитком нафтової, газової, хімічної та металургійної промисло
вості), висотні споруди зв’язку (рис. В. 16), електропередачі, а та
кож конструкції громадських будівель (рис. В. 17). Поряд з основ
ним завданням економії матеріалу успішно вирішувалися проб
леми індустріалізації будівництва.

Практично всі конструкції стали зварними. Листові конструк
ції виробляли переважно заводським способом. Габаритні листові 
конструкції виготовляли тільки у спеціалізованих заводських 
цехах повністю, а негабаритні зварювали на заводах у великі 
полотнища і в рулонах перевозили; на будівництві рулони роз
гортали і компонували 
споруди з мінімальним 
числом монтажних швів. 
Таку технологію застосо
вують донині.

Серед громадських спо
руд виділяються павільйо
ни міжнародної виставки у 
Брюсселі (1958 р.), Київсь
кий аеропорт (м. Бори
спіль), павільйон «Космос» 
на ВДНГ у Москві (див. 
рис. В.17), перекриття Па
лацу спорту в Лужниках у 
Москві та ін.

Поряд з удосконален
ням конструктивної форми 
вдосконалювалися й мето
ди розрахунку конструк
цій. До 1950 р. будівельні

Рис. В.17. Купол виставкового 
павільйону «Космос» у Москві А
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конструкції розраховували за методом допустимих напружень. 
Такий розрахунок недостатньо повно відбивав справжню роботу 
конструкцій під навантаженням, іноді недостатньою мірою гара
нтував їхню надійність і в низці випадків призводив до перевит
рати матеріалів; замість нього був розроблений метод розрахунку 
конструкцій за граничними станами.

У 1950 р. всі види будівельних конструкцій були розраховані 
за методом граничних станів, основні положення якого регла
ментує державний документ — будівельні норми і правила: 
СНиП 11-А.10-71 «Будівельні конструкції та основи. Основні по
ложення проектування».

Успіхи в розвитку металевих конструкцій досягнуті завдяки 
творчим зусиллям проектних і наукових організацій, очолюва
них провідними професорами та інженерами, які зробили ваго
мий особистий внесок у цей розвиток. Особливо великі заслуги 
Героя Соціалістичної Праці, члена-кореспондента АН СРСР, про
фесора М.С. Стрелецького (1885 - 1967), який упродовж 50 років 
очолював конструкторську школу металобудування.

М.С. Стрелецький, що на перших етапах своєї діяльності був 
спадкоємцем і продовжувачем російської школи мостобудування, 
надалі багато зробив для розвитку будівельної науки й вищої 
будівельної освіти в нашій країні. Він уперше застосував статич
ні методи розрахунку конструкцій, досліджував роботу статично 
невизначених систем за межею пружності, провів теоретичні до
слідження й узагальнив отримані дані у сфері розвитку констру
ктивної форми. Під його безпосереднім керівництвом і впливом 
експериментальне вивчення справжньої роботи металевих конс
трукцій стало одним з головних методів удосконалення констру
ктивної форми й розрахунків. Він був одним з ініціаторів перехо
ду від розрахунку за допустимими напруженнями до розрахунку 
за граничними станами і зробив великий внесок у розробку цього 
прогресивного методу.

Герой Соціалістичної Праці, дійсний член АН УРСР Є.О. Па- 
тон (1870 - 1953) також причетний до прискорення розвитку ме
талевого мостобудування, його заслуги виняткові у сфері механі
зації й автоматизації електродугового зварювання, що стало ва
жливим технічним досягненням школи зварювальників.

Є.О. Патон у 1928 р. організував у Києві при АН УРСР елект
розварювальну лабораторію, реорганізовану згодом у Науково- 

с дослідний інститут електрозварювання (нині ІЕЗ ім. Є.О. Пато- 
£ на).
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НОМЕНКЛАТУРА І ГАЛУЗІ 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ (МАТЕРІАЛ, 
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1.1. Номенклатура і галузі застосування 
металевих конструкцій

Металеві конструкції нині застосовують у всіх видах будівель 
та інженерних споруд, особливо якщо потрібні значні прогони, 
висота й навантаження. Потреба в металевих конструкціях над
звичайно велика й безупинно зростає. Базою для її задоволення є 
великий обсяг виробленої в країні сталі (в 2005 р. виплавлено 
110 млн т), заводи металевих конструкцій, спеціалізовані мон
тажні організації, оснащені сучасною технікою, спеціалізовані 
проектні організації й науково-дослідні інститути. За конструк
тивною формою і призначенням металеві конструкції можна по
ділити на вісім видів.

1. Промислові будівлі (див. рис. В.9). Конструкції одноповер
хових промислових будинків виконують у вигляді суцільномета
левих або змішаних каркасів, у яких за місцем залізобетонних 
колон установлюють металеві конструкції покриття будинків 
(«намет») і підкранові колії. Суцільнометалеві каркаси в основ
ному влаштовують у будинках з більшими прогонами, висотами 
й обладнаних мостовими кранами великої вантажопідйомності. 
Каркаси промислових будинків — найскладніші і найбільш ме- 
талоємні конструктивні комплекси.

2. Великопрогінні покриття будинків (див. рис. В. 13). Бу
динки громадського призначення (спортивні споруди, ринки, ви
ставкові павільйони, театри) і деякі будинки виробничого ха
рактеру (ангари, авіаскладальні цехи, лабораторії) мають великі 
прогони (до 100 -150 м), тому їх найдоцільніше перекривати 
металевими конструкціями. Системи й конструктивні форми ве-
ликопрогінних покриттів дуже різноманітні: можливі балкові, А
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рамні, аркові, висячі, комбіновані, причому як плоскі, так і прос
торові системи. До конструкцій будинків громадського призна
чення ставлять високі естетичні вимоги. Щоб знизити витрати 
металу й постійне навантаження, у великопрогінних конструк
ціях доцільно застосовувати високоміцні сталі та алюмінієві 
сплави.

3. Мости, естакади (див. рис. В.7). Мостові металеві констру
кції на залізничних й автомобільних магістралях застосовують за 
великих прогонів, за потреби швидкісного спорудження, а в окре
мих районах і за середніх прогонів. Як і великопрогінні покрит
тя, мости мають різноманітні системи: балкову, аркову, висячу, 
комбіновану.

4. Листові конструкції. Використовують у вигляді резервуа
рів, газгольдерів, бункерів, трубопроводів великого діаметра й 
різних споруд доменного комплексу, хімічного виробництва й 
нафтопереробки. їх виробляють у досить великому обсязі в 
зв’язку зі значним розвитком у нашій державі металургії, нафто
вої, газової та хімічної промисловості. Листові конструкції є тон
костінними оболонками різної форми, вони мають бути не тільки 
міцними, а й щільними (непроникними); їх часто експлуатують в 
умовах низьких або високих температур; сталь та алюмінієві 
сплави добре задовольняють ці умови.

5. Вежі й щогли (див. рис. В. 10). Застосовують для радіо
зв’язку і телебачення, в геодезичній службі, як опори ліній елек
тропередачі. Сюди ж належать надшахтні копри, нафтові вишки, 
димові та вентиляційні труби, промислові етажерки.

Сталь надає цим конструкціям необхідної легкості, забезпечує 
зручність транспортування на місце будівництва і швидкість мон
тажу.

6. Кранові та інші рухомі конструкції. Рухомі конструкції 
виконують з металу, що дає змогу максимально зменшити їхню 
масу. До "них належать всілякі металеві конструкції мостових 
кранів і кранів перевантажувачів, конструкції великих екскава
торів і різноманітних будівельних машин, затвори й ворота гід
ротехнічних споруд, конструкції відвальних мостів.

7. Каркаси багатоповерхових будинків. Багатоповерхові бу
динки з металевим каркасом застосовують переважно у цивіль
ному будівництві, в умовах щільної забудови великих міст і для 
деяких видів промислових будинків.

А
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Розділ 1

1.2. Особливості виготовлення й експлуатації 
металевих конструкцій

У попередньому підрозділі розглянуто номенклатуру метале
вих конструкцій, що характеризується великою різноманітністю 
систем і конструктивних форм. Номенклатура охоплює балкові, 
рамні, аркові й висячі системи, стрижневі й листові конструкції у 
вигляді суцільних оболонок. Різноманітність конструктивних 
форм і статичних схем обумовлена призначенням конструкцій, 
особливостями їх експлуатації, характером діючих навантажень. 
Однак усі ці конструкції об’єднані двома основними чинниками, 
що уможливлюють вивчення їх як єдиного виду. По-перше, 
вихідним матеріалом усіх конструкцій є прокатний метал, що 
випускається за єдиним стандартом (сортаментом): лист, кутик, 
швелер, двотавр, труба тощо. З цього матеріалу компонують різ
номанітні конструктивні форми. По-друге, всі конструкції 
об'єднані загальним технологічним процесом виготовлення, ос
новою якого є холодна обробка металу (різання, гнуття, влашту
вання отворів та ін.) і з’єднання деталей у конструктивні елемен
ти й комплекси — складально-зварювальні (або складально- 
клепальні) операції.

Металеві конструкції мають переваги, які обумовлюють їх за
стосування у різноманітних спорудах.

Надійність металевих конструкцій забезпечується подібністю 
їхньої реальної роботи (розподіл напруг і деформацій) з розра
хунковими даними. Матеріал металевих конструкцій (сталь, 
алюмінієві сплави) має однорідну структуру й досить точно від
повідає розрахунковим передбаченням щодо пружної або пруж
но-пластичної роботи матеріалу.

Легкість. З усіх виготовлених дотепер несівних конструкцій 
(залізобетонні, кам’яні, дерев’яні) металеві є найлегшими.

Витрата С (м-1) матеріалів на конструкцію залежить від від
ношення об’ємної маси V матеріалу до його розрахункового опо- 
руР-

С=У/Р.

Чим менше значення С, тим відносно легша конструкція.
Через високі значення розрахункових опорів для маловугле- 

цевої сталі С = 3,7-Ю”4 м”1, для сталі 60 С = 1,7-Ю”4, для дюра
люмінію марки Д16-Т С = 1,1-10-4, для бетону марки 300 
С = 1,85-10"3, для дерева С = 5,4-10"4 м”1.

Індустріальність. Основну масу металевих конструкцій ви
готовляють на заводах, оснащених сучасним устаткуванням, що А
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Розділ 1

забезпечує високий ступінь індустріальності їх виготовлення. 
Монтаж металевих конструкцій також досить індустріальний, 
оскільки виконується спеціалізованими організаціями за допо
могою високопродуктивної техніки.

Непроникність. Метали не тільки міцні, а й високощільні — 
непроникні для газів і рідин. Щільність металу та його з’єднань 
за допомогою зварювання є необхідною умовою для виготовлення 
і складання листових конструкцій.

Металеві конструкції мають і недоліки, що обмежують їх за
стосування. Для їх усунення необхідні спеціальні заходи.

Корозія. Не захищена від дії вологої атмосфери, а іноді (що 
іще гірше) забруднена агресивними газами сталь кородує (окис- 
нюється). Це поступово призводить до її повного руйнування. За 
несприятливих умов це може статися через два — три роки. Хоча 
алюмінієві сплави значно стійкіші до корозії, за несприятливих 
умов вони також кородують. Добре протистоїть корозії чавун.

Корозійну стійкість металевих конструкцій підвищують дода
ванням до сталі спеціальних легувальних елементів, періодич
ним вкриванням конструкцій захисними плівками (лаки, фарби 
тощо), а також вибором раціональної конструктивної форми еле
ментів (без щілин і пазух, де можуть накопичуватися волога й 
пил), зручної для очищення й захисту.

Невелика вогнестійкість. За Т = 200 °С у сталі починає 
зменшуватися модуль пружності, а за Т = 600 °С вона повністю 
переходить у пластичний стан. Алюмінієві сплави переходять у 
пластичний стан уже за Т = 300 °С. Тому металеві конструкції 
будівель підвищеної пожежонебезпечності (склади з горючими 
або легкозаймистими матеріалами, житлові чи громадські бу
динки), мають бути захищені вогнестійкими облицювальними 
матеріалами (бетон, кераміка, спеціальні покриття тощо).

При проектуванні металевих конструкцій, як і будь-яких ін
ших, треба враховувати наведені нижче основні вимоги.

Умови експлуатації. Задоволення заданих при проектуван
ні умов експлуатації є основною вимогою для проектувальника. 
Вона визначає систему, конструктивну форму споруди та вибір 
матеріалу для нього.

Економія металу. Вимога економії металу визначається ве
ликою потребою в ньому усіх галузей промисловості (машинобу
дування, транспорт та ін.) і відносно високою вартістю.

У будівельних конструкціях метал варто застосовувати лише в 
тих випадках, коли заміна його на інші види матеріалів (насам
перед на залізобетон) нераціональна.

А
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Розділ 1

Транспортабельність. У зв’язку з виготовленням металевих 
конструкцій, як правило, на заводах з наступним перевезенням 
їх на місце будівництва в проекті має бути передбачена можли
вість перевезення їх цілком або окремими частинами (відправ
ними елементами) із застосуванням відповідних транспортних 
засобів.

Технологічність. Конструкції слід проектувати з урахуван
ням вимог технології виготовлення й монтажу з орієнтацією на 
найсучасніші й найпродуктивніші технологічні прийоми, що за
безпечують максимальне зниження трудомісткості.

Швидкісний монтаж. Конструкція має відповідати можли
востям складання її в найкоротший термін з урахуванням наяв
ного монтажного устаткування.

Довговічність. Довговічність конструкції визначається стро
ками її фізичного й морального зношення. Фізичне зношення 
металевих конструкцій пов’язане в основному з процесами коро
зії, моральне — зі зміною умов експлуатації.

Естетичність. Конструкції незалежно від їхнього призначен
ня повинні мати гармонічні форми. Ця вимога особливо істотна 
для громадських будинків і споруд.

Усі наведені вище вимоги задовольняють конструктори на ос
нові вироблених наукою й практикою принципів школи проекту
вання й основних напрямів її розвитку.

Метал у металевих конструкціях можна економити реалізаці
єю таких основних напрямів: застосування в будівельних кон
струкціях низьколегованих і високоміцних сталей, використання 
найекономічніших прокатних і гнутих профілів, вишукування і 
впровадження у будівництво сучасних ефективних конструктив
них форм і систем (попередньо напружених, висячих, трубчастих 
тощо), вдосконалення методів розрахунку й вишукування опти
мальних конструктивних рішень із використанням електронно- 
обчислювальної техніки.

Ефективно й комплексно виробничі вимоги задовольняються 
на основі типізації конструктивних елементів і цілих споруд. Ти
пізація металевих конструкцій отримала досить широкий розви
ток.

Розроблено типові вирішення часто повторюваних конструк
тивних елементів — колон, ферм, підкранових балок, віконних і 
ліхтарних плетінь. У цих типових рішеннях уніфіковані розміри 
елементів і з’єднань. Для деяких елементів розроблено стандарти.

Запропоновано типові вирішення таких споруд, як радіощог
ли, вежі, опори ліній електропередачі, резервуари, газгольдери, 
прогони мостів, деякі види промислових будинків, споруд ТОЩО. А
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Розділ 1

Типові вирішення розроблено на основі застосування оптима
льних з погляду витрат матеріалу розмірів елементів, оптималь
ної технології їх виготовлення й можливостей транспортування.

Типізація, а також уніфікація та стандартизація, що прово
дяться на її основі, забезпечують більшу повторюваність, серій
ність виготовлення конструктивних елементів та їхніх деталей 
на заводах, й отже, сприяють підвищенню продуктивності праці, 
скороченню строків виготовлення завдяки ефективному викорис
танню досконалішого устаткування, спеціальних технологічних 
пристосувань (кондукторів, копірів, кантувачів тощо). Типізація, 
уніфікація і стандартизація створюють сприятливі умови для 
розробки та впровадження особливо ефективного потокового, 
конвеєрного методу виготовлення металевих конструкцій.

Типові проекти розробляють за оптимальними з погляду ви
трати матеріалу геометричними схемами з найекономічніших 
профілів. Це забезпечує економію металу, впорядковує проекту
вання, підвищує його якість і скорочує строки.

Провідним принципом швидкісного монтажу є складання 
конструкцій у великі блоки на землі з наступним підійманням їх у 
проектне положення з мінімальним обсягом монтажних робіт на
горі. Типізація створює передумови для скорочення строків мон
тажу, зниження його трудомісткості, тому що повторювані види 
конструкцій та їхніх з’єднань дають змогу краще використовувати 
монтажне устаткування, вдосконалювати процес монтажу.

Основним принципом проектування є спільне досягнення 
трьох головних показників: економії сталі, підвищення продук
тивності праці при виготовленні, зниження трудомісткості та 
строків монтажу, які й визначають вартість конструкції. Хоча ці 
показники під час реалізації часто є суперечливими (наприклад, 
найекономніша за витратою сталі конструкція часто буває най
більш трудомісткою у виготовленні й монтажі), досвід розвитку 
металевих конструкцій підтверджує можливість реалізації цього 
принципу.

Металеві конструкції постійно вдосконалюються за всіма 
трьома показниками, що визначає їх високі якості.

1.3. Характеристика матеріалів для виготовлення 
металевих конструкцій

Матеріали, з яких виготовляють металеві конструкції, доби
рають за їх механічними властивостями: опором статичним впли
вам — тимчасовим опором і межею текучості при розтягу; опором

А динамічним впливам і крихкому руйнуванню — ударною в’яз- 
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кістю за різних температур; показниками пластичності — відно
сним подовженням; опором розшаруванню — загином у холод
ному стані. Крім того, якість сталі визначається її зварюваністю, 
що гарантується відповідним хімічним складом сталі й техноло
гією її виробництва.

Основні вказівки з вибору марки сталі

Під час вибору сталей слід ураховувати їх властивості, умови 
роботи конструкції, характер навантажень і напруг. Призначаю
чи марку сталі, варто керуватися таким:

1) якомога ширше використовувати сталі вуглецеву звичайної 
якості СтЗ, автоматну А12, вуглецеві конструкційні 15, 35 і 45; 
автоматна сталь добре обробляється, але здатна до червонолам- 
кості, тобто до крихкості за гарячої механічної обробки; зі сталі 
СтЗ та автоматної виготовляють деталі невеликої міцності;

2) у зварних конструкціях застосовувати вуглецеві сталі марок 
СтО, СтЗ, Ст5, Стб, 15, 35, 45, 50Г; зварювання легованих сталей 
трохи утруднене через здатність до загартування навколошовної 
зони й утворення в ній крихких структур (потрібна спеціальна 
технологія зварювання);

3) манганові сталі в стані прокату або після нормалізації ма
ють підвищені міцність і пружність; вони відносно дешеві і при
датні для виготовлення деталей підвищених міцності, в’язкості й 
опірності зношенню;

4) леговані термічно оброблені сталі мають більший комплекс 
механічних властивостей, ніж вуглецеві; вони краще прожарю
ються; при загартуванні леговані сталі охолоджують у маслі, що 
значно зменшує небезпеку утворення гартівних тріщин; сталі, які 
містять нікель, молібден і вольфрам, слід застосовувати, якщо їх 
не можна замінити на сталі, які містять силіцій, манган і хром.

Умови експлуатації сталевих конструкцій виробничих буді
вель ураховуються категорійністю поставки сталей.

За нормованими показниками прокатну вуглецеву сталь 
групи В (з гарантованими механічними властивостями й хіміч
ним складом) за товщини, що дорівнює або більша за 4 мм, поді
ляють на шість категорій, причому допускається застосування в 
металоконструкціях виробничих приміщень тільки трьох із них: 
киплячої 2-ї категорії (ВСтЗкп2), напівспокійної 6-ї категорії 
(ВСтЗПсб), напівспокійної з підвищеним вмістрм мангану і спо
кійної 5-ї категорії (ВСтЗГпсб, ВСтЗспб).

Відповідно до ГОСТ 16350-80, під час вибору сталі для скла
дання металоконструкцій виробничих будівель слід зважати на 
кліматичні чинники і районування з урахуванням перепаду тем
ператур в усі пори року.
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Розділ 1

Якщо за умовами експлуатації не ставляться спеціальні вимо
ги, клас і марку сталі вибирають на основі варіантного проекту
вання й техніко-економічного аналізу з урахуванням технічних 
умов.

При складанні металоконструкцій застосовують також плако
вані сталі. Конструкційні матеріали, які використовують у мета- 
локонструкціях (сталь, дюралюміній), плакують більш корозій
ностійким металом (неіржавною сталлю, алюмінієм та ін.). Висо
кі корозійну стійкість та жаростійкість має біметал сталь — алю
міній (алюмінована сталь). Останнім часом застосовують сталь, 
плаковану титаном.

Сфери застосування кольорових металів

При складанні металоконструкцій разом зі сталлю застосову
ють кольорові метали. Сплави на основі алюмінію й титану ма
ють значно меншу щільність порівняно зі сталями. Крім того, 
сплави кольорових металів мають у кілька разів менший модуль 
пружності, що знижує стійкість елементів конструкцій, збільшує 
їх деформівність.

Конструкції з алюмінієвих сплавів мають малу масу, високу 
стійкість до корозії, холодостійкість, запобігають іскроутворенню, 
довговічні, гарні на вигляд, тому з них складають багато метало
конструкцій. Вони досить поширені у важкодоступних, сейсміч
них і північних районах України.

Особливо доцільно застосовувати алюмінієві сплави в конс
трукціях, у яких поєднані обгороджувальні й несівні функції. До 
таких конструкцій належать панелі перекриттів і стін, листові 
перекриття великих прогонів та ін. Доцільно застосовувати алю
мінієві сплави (алюмоманганові — АМц; алюмомагнієві — АМг) 
при перекриванні великих прогонів арками, куполами, складка
ми та іншими конструкціями. Алюмінієві сплави незамінні у ве
жах і щоглах, резервуарах, збірно-розбірних переміщуваних 
конструкціях. Широко застосовують алюміній у плетіннях, віт
ражах і виробах для внутрішнього й зовнішнього опорядження 
будинків.

У зварних конструкціях почали застосовувати титанові спла
ви. Вони поки що дорогі, але виявляють багато цінних властиво
стей: як і алюмінієві, титанові сплави мають малу щільність 
(близько 4500 кг/м3), високі механічні показники. Конструкції, 
виготовлені з титану, за відносно малої маси високостійкі до ко
розії, виявляють добрі механічні властивості, гарні на вигляд. їх 
застосовують у суднобудуванні, при спорудженні монументів.

ЗО
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Конструкції з магнієвих, мідних та інших сплавів складають 
рідко. Магнієві сплави малощільні, з невисокими міцнісними 
характеристиками. Мідні сплави високощільні, добре електро
провідні; зварюються різними способами.

Низку цінних властивостей виявляють сплави на основі бери
лію. Вони високоміцні, пластичні, з високим модулем пружності, 
але використовують їх рідко через високу вартість та складність 
обробки. Берилієві сплави дуже токсичні.

При складанні металоконструкцій застосовують і нікелеві 
сплави, які добре зварюються під флюсом, аргонодуговим спосо
бом. Механічні властивості зварних швів нікелевих сплавів досить 
високі, часто не поступаються властивостям основного металу.

Дедалі ширше застосовують полімери, як правило, в декора
тивних металоконструкціях. У зварних конструкціях доцільно 
брати вініпласт і полістирол, які мають відносно високу міцність, 
легко обробляються і зварюються, хоча виявляють дещо підви
щену чутливість до надрізу. У слабконавантажених конструкціях 
ці полімери замінюють метал.

Прокладні й ущільнювальні матеріали

Прокладки для створення щільних і герметичних з’єднань 
металевих поверхонь (фланцевих з’єднань трубок, патрубків, ка
налів та ін.) виготовляють із таких матеріалів: прооливленого 
паперу, картону, фібри, пароніту, азбесту, шкіри, повсті, гуми та 
м’якого листового металу (міді, свинцю, алюмінію).

1.4. Класифікація сортового прокату
Сортамент

Первинним елементом сталевих конструкцій є прокатна 
сталь, листова або профільна, що виробляється на металургійних 
заводах. З неї на заводах-виготівниках складають конструктивні 
елементи (балки, колони тощо), цілі конструкції або окремі їх 
частини. Готові прокатні профілі та їх машинна обробка на заво
дах забезпечують індустріальне й швидке виготовлення конст
рукцій.

Перелік прокатних профілів із зазначенням їхніх форми, роз
мірів, допусків, характеристик металу й маси 1 м довжини нази
вають сортаментом.

Сортамент оформлений у каталоги.
Прокатну сталь, яку використовують у сталевих конструкціях,

поділяють на дві групи: А
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1) сталь листова товста або тонка, що прокочується між двома 
валками, й універсальна, прокочувана між чотирма валками у 
вигляді широкої смуги прямокутного перетину;

2) сталь профільна — кутики, швелери, двотаври, таври тощо.
Типи прокочуваних профілів великою мірою визначають конс

труктивну форму елементів споруд, й отже, трудомісткість їх ви
готовлення та витрати сталі. Різноманітність профілів та їх раці
ональних перетинів забезпечує проектування економічних конс
трукцій. Однак використання профілів з перетинами надмірно 
великого сортаменту призводить до зайвої різноманітності про
філів у конструкції, що нераціонально через більшу вартість 
прокату, а також підвищення трудомісткості виготовлення. З 
огляду на це варто намагатись застосовувати в одній конструкції 
невелике число різних профілів, не допускаючи однак істотного 
обважнення конструкції.

На конструктивну форму сталевих конструкцій певною мірою 
впливає відмінність у вартості окремих профілів сталі. Найде
шевшими є листова універсальна сталь, а також прокатні дво
таври і швелери, що має стимулювати їх широке застосування.

Перший сортамент прокатної сталі в Росії був складений у 
1900 р. під керівництвом відомого мостобудівника проф. М.А. Бе- 
лелюбського (згодом його переглядали, розширювали і поліпшу
вали у 1930 - 1932,1939,1957 р., удосконалюється він дотепер).
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Сталь листова

Сталь товстолистова (ГОСТ 5681-57). Сортамент включає 
листи завтовшки від 4 до 160 мм; можна отримати листи завши
ршки до 3600 мм, однак ходова ширина не перевищує 2400 мм 
(рис. 1.1). Звичайна довжина листа 6 м, а листи завширшки до 
2500 мм можуть мати довжину до 12 м. Великорозмірні листи 
значно дорожчі від звичайних. Листи завтовшки до 26 мм мають 
градацію за товщиною через 1 мм, далі — через 2 й 10 мм.

Щоб зменшити відходи металу на обрізь, встановлено замов
лені розміри листів за шириною й довжиною. За ширини листів 
до 1000 мм замовлена ширина має бути кратною 50 мм, за ши-

5 = 4...160

В = 1000...2400

1

В = 600...2000

5 = 4...60

В=200...1050

2 З

Рис. 1.1. Види листової сталі: 
д 1 — товстолистова; 2 — тонколистова; 3 — широкосмугова універсальна
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рини до 1800 мм і більше — 100 мм, звичайна замовлена довжи
на знаходиться в межах 4,5 -6 м.

Із товстої листової сталі виготовляють листові конструкції, її 
також широко застосовують в елементах суцільних систем (бал
ки, колони, рами).

Сталь тонколистова (ГОСТ 3680-57). Тонкі листи прокочу
ють холодним і гарячим способами. Холоднокатані листи мають 
товщину 0,2 - 4 мм і довжину до 3,5 м, гарячекатані — товщину 
0,5 - 4 мм і довжину до 3,9 м. Ширина листа тонколистової сталі 
600 - 2000 мм.

Із тонколистової сталі виготовляють гнуті і штамповані тонко
стінні профілі для покриття резервуарів і будинків, її застосову
ють також в інших спеціальних конструкціях (рис. 1.2).

5 = 2,5...8

ииии

В = 600...1400

Рис. 1.2. Тонколистова рифлена сталь для настилу

Сталь широкосмугову універсальну (ГОСТ 82-70) прокатують 
між чотирма валками, тому вона має рівні краї. Товщина такої 
сталі 4-60 мм із градацією до товщини 12 мм через 1 мм, далі — 
через 2 й 5 мм; ширина 200 - 1050 мм із градацією через 10, 20, 
50 мм. Листи універсальної сталі прокочують завдовжки від 5 до 
18 м, звичайної замовленої — завдовжки 5 - 12 м. Застосування 
універсальної сталі зменшує трудомісткість виготовлення конс
трукцій, особливо зварних, оскільки не потребує різання й вирів
нювання струганням.

Сталь гарячекатана рулонна (ГОСТ 8797-57) завтовшки до 
10 мм із шириною рулону 200 - 2300 мм. Застосовують у листо
вих конструкціях і суцільних тонкостінних елементах.

Кутикові профілі

Кутикові профілі прокочують у вигляді рівнополицевих 
(ГОСТ 8509-86) і нерівнополицевих (ГОСТ 8510-86) кутиків. Сор
тамент кутиків досить великий: від дуже малих легких профілів А 
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Розділ 1

із площею перетину 1 -1,5 см2 до великих профілів площею 
140 см2.

Полиці кутиків мають паралельні грані, що полегшує конс
труювання. Мінімальна товщина кутиків визначається умовами 
прокатування й у рівнополицевих кутиках наближається до не
обхідної за умовами стійкості (Л/о < 17).

Кутики прокочують завдовжки 4 - 13 м. Більші довжини при
йняті для більших профілів (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Види профілів сталі:
а — рівнополицевий кутик; б— нерівнополицевий кутик; в — круглого 

перетину; г — листовий; д — квадратного перетину; е — квадратного 
перетину із закругленими кутами

Кутики широко застосовують у легких наскрізних конструкці
ях, у клепаних вони є основними сполучними елементами.

Кутакові робочі стрижні конструкції зазвичай складаються з 
двох або чотирьох кутиків. Економічніші кутики з меншими тов
щинами. Перетини з тонких кутиків краще працюють на поздо
вжній вигин і тому вигідніші в стиснених стрижнях. Розтягнуті 
елементи в болтових і клепаних конструкціях розраховують з 
урахуванням ослаблення площі, що за даного діаметра болтів чи 
заклепок тим менше, чим тонші полиці кутика.

Швелери» двотаври

Швелери виготовляють за ГОСТ 8240-72. їхні розміри та всі 
інші геометричні характеристики визначаються номером, що від
повідає висоті стінки швелера (у сантиметрах) (рис. 1.4, а). Сор-



Розділ 1

тамент включає швелери від 
№ 5 до № 40. Починаючи з 
№ 14 до № 24 швелери про
кочують із двома різними за 
розміром полицями, що дає 
змогу раціональніше підби
рати перетини. Стінки вели
ких швелерів мають товщи
ну, мінімальну за умовами 
стійкості (ст/Л «1/50).

Швелери прокочують за
вдовжки до 13 м. Замовлені 
довжини швелерів зазвичай 
бувають 6, 9 і 12 м.

Подібно до кутиків швелери

Рис. 1.4. Профілів сталі 
швелерного (а) і таврового (б) 

перетину

у стрижнях, що працюють на
осьову силу, застосовують у спареному вигляді, що дає перетини 
симетричні й досить стійкі відносно двох осей.

Швелери застосовують здебільшого у важких стрижневих 
конструкціях (мостах, великопрогінних рамах тощо), а також як 
колони й покрівельні прогони.

Балки двотаврові звичайні (ГОСТ 8239-72) так само, як і 
швелери, позначають номером, що відповідає їх висоті (у санти
метрах) (див. рис. 1.4, б). У сортамент входять двотаври від № 10 
до № 60. З № 18 до № ЗО двотаври прокочують із двома різними за 
розміром полицями. Товщина стінки великих двотаврів досягає 
1/55 їх висоти.

Двотаври прокочують завдовжки до 13 м. Замовлені довжини 
зазвичай бувають 6, 9 і 12 м.

Двотавр є основним балковим профілем. Внаслідок зосе
редження матеріалів у полицях двотаври мають більшу жорст
кість відносно горизонтальної осі Ох. Чим тонша стінка, тим ви
гідніший перетин балки з погляду її роботи на вигин. Однак за 
умовами технології прокочування в більшості двотаврів стінки 
значно товстіші, ніж це потрібно за умовою їх стійкості. Полиці 
звичайних двотаврів мають невелику ширину, тому такі двотав
ри малостійкі відносно осі Оу.

Застосування прокатного двотавра у вигляді самостійного 
конструктивного елемента знижує трудомісткість виготовлення й 
вартість конструкції.

Іноді за значних зусиль двотаври застосовують у стрижнях, 
що працюють на осьову силу (наприклад, у колонах). У цьому 
разі доцільно використовувати складені перетини з двох дво-
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Розділ 1

таврів для створення стрижнів, однаково стійких у двох пло
щинах.

Балки двотаврові широкополицеві (ГОСТ 6183-52). Широко- 
полицеві двотаври прокочують на спеціальних потужних станах. 
Вони бувають трьох типів: балкові профілі, колонні профілі лег
кі, колонні профілі важкі. Висота широкополицевих балкових 
профілів досягає 1000 мм. Відношення ширини полиць до висоти 
коливається від о/Л = 1/1,65 (за малих висот) до а/Л = 1/2,5 (за ве
ликих висот). Відношення ширини полиць до їх висоти у колон
них профілях близьке до 1:1. Широкі полиці надають профілю 
стійкості відносно осі Оу.

Конструктивні переваги й потужність перетинів уможливлю
ють застосування широкополицевого двотавра у вигляді само
стійного елемента (колонні балки), що не потребує майже ніякої 
обробки. їх широко використовують у каркасах громадських бу
дівель, у мостах і важких елементах промислових конструкцій. У 
разі застосування широкополицевих двотаврів знижується тру
домісткість виготовлення конструкцій у 2 - 3 рази. Нині вони не 
знаходять широкого застосування в Україні через обмеженість 
прокочування.

Зварні двотаври (МРТУ 7-4-66). Зварні двотаврові профілі 
часто замінюють прокатні широкополицеві двотаври.

Розвиток автоматичного зварювання створює сприятливі умо
ви для виробництва двотаврів з універсальної сталі певного сор
таменту. Наявність сортаменту дає змогу використовувати зварні 
двотаври так само, як і прокатні.

На автоматизованій потоковій лінії Дніпропетровського заво
ду металевих конструкцій ім. І.В. Бабушкіна виготовляють звар
ні двотаври оптимального сортаменту для звичайних балок, під
кранових балок і колон. Зварні двотаври замовляють у мірних 
довжинах (до 12 м) обсягом не менш як 50 - 70 т.

Полегшені профілі

Балки двотаврові полегшені (ГОСТ 6184-52) і швелери поле
гшені (ГОСТ 6185-52) мають мінімальні за умовами стійкості 
товщини стінок. Сортамент полегшених двотаврів і швелерів 
включає профілі від № 16 до № ЗО (рис. 1.5). Через вигідне роз
міщення металу в перетині ці профілі в легких балкових конст
рукціях виявляються на 10 - 15 % економічнішими за звичайні

д двотаври або швелери.

36



Розділ 1

Рис. 1.5. Типи пресованих профілів з алюмінієвих сплавів: 
1,3 — кутики; 2,4 — кутики з бульбами; 5,6 — балка і швелер;

7, 8 — балка і швелер з бульбами
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Труби

Сталеві труби бувають безшовні (ГОСТ 8732-70) та електро
зварні (ГОСТ 10704-63). Безшовні труби прокочують діаметром 
45 - 550 мм за товщини стінки 3,5 - 7,5 мм. Електрозварні труби 
мають діаметри 8 - 1620 мм за товщини стінки 1-16 мм. Стан
дарт на електрозварні труби передбачає виготовлення їх зі зви
чайної вуглецевої сталі. Однак нині вже освоєно технологічний 
процес отримання подібних труб з високоміцної сталі з межею 
текучості 45 - 50 кН/см2.

Внаслідок симетричності перетину й великої жорсткості труби 
є кращим профілем у разі роботи стрижня на стиск. Обтічність 
труби створює найкращу опірність корозії, знижує вітрове наван
таження, що діє на відкриті конструкції. Широко застосовують 
сталеві труби при спорудженні веж і щогл, у ґратчастих констру
кціях (фермах, арках тощо), що забезпечує значну економію сталі 
(до 25 %).

Гнуті профілі

Гнуті профілі виготовляють із листа, стрічки або смуги зав
товшки 2-16 мм і завширшки 80 - 1600 мм. Найуживанішими є 
гнуті кутики (ГОСТ 8276-63; рис. 1.6, а) і швелери (ГОСТ 8276-63; 
рис. 1.6, 6). Гнуті профілі бувають квадратного й прямокутного 
перетину (ГОСТ 12336-66). За індивідуальним замовленням і 
заводськими технічними умовами можна отримати гнуті профілі
найрізноманітніших форм (див. рис. 1.6, в). А
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Рис. 1.6. Гнуті профілі
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Застосування гнутих профілів у легких і середньої потужності 
конструкціях дає економію металу до 10 %. Дуже легку покрівлю 
виготовляють зі сталевого профільованого настилу.

Різні прокатні профілі, які застосовують при складанні 
металоконструкцій

У будівельних конструкціях порівняно в меншому обсязі ви
користовують інші профілі різного призначення:

1) -сталь квадратна (ГОСТ 2591-71) зі стороною квадрата 
5 -100 мм;

2) сталь кругла (ГОСТ 2590-88) діаметром 5 - 250 мм;
3) сталь смугова (ГОСТ 103-57) завтовшки 4-60 мм і зав

ширшки 12 - 200 мм;4
4) сталь листова рифлена (ГОСТ 8568-57) і сталь просічно- 

витяжна (ГОСТ 8706-58), з якої виготовляють настили у вироб
ничих приміщеннях та сходи);

5) сталь рулонна (ГОСТ 8596-57, (ГОСТ 8507-57) завширш
ки 200-2300 мм; холоднокатана рулонна сталь має товщину 
0,2 - 4 мм, гарячекатана — 1,2 - 10 мм;

6) різні профілі для віконних рам і ліхтарних плетінь (ГОСТ
А 7511-58; рис. 1.7);
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Розділ 1

Рис. 1.7. Сталь для віконних рам і ліхтарних плетінь 
(№ 1-8 — номери профілів)

7) сталеві канати типу ТК спіральні (ГОСТ 3964-66, 3055-66) 
і подвійного сукання (ГОСТ 3067-66, 3068-66) застосовують у 
висячих, вантових і попередньо напружених конструкціях.

Профілі з алюмінієвих сплавів

Будівельні профілі з алюмінієвих сплавів отримують прокату
ванням, пресуванням або гнуттям.

Листи, стрічки і плити прокочують у гарячому або холодному 
(за товщини до 5 мм) стані. За ГОСТ 1946-50, 7869-56 прокочу
ють листи завширшки до 2000 мм і завдовжки до 7 м. Листовий 
матеріал для несівних конструкцій з алюмінієвих сплавів типу 
дюралюміній застосовують винятково плакованйй, тобто вкритий 
захисним шаром чистого алюмінію.

На спеціальних верстатах можна отримати листи з гофрами 
(висота хвиль 6 - 15,5 мм) як у поздовжньому, так і в поперечно
му напрямку.
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Розділ 1

Листи завширшки 500 — 700 мм і завдовжки до 3 м мають тов
щину до 80 мм.

Фасонні профілі, у тім числі й порожнисті (трубчасті), вигото
вляють гарячим пресуванням на гідравлічних пресах. Продав
люванням зливків крізь матриці різних типів отримують профілі 
різноманітних поперечних перетинів. Це істотна перевага, яка 
дає конструкторові змогу використати найефективніші форми 
перетинів.

Можливість отримати профілі будь-яких перетинів певною 
мірою компенсує малу стійкість стрижнів з алюмінієвих сплавів 
через низький модуль пружності матеріалу й забезпечує еконо
мію при виготовленні складних перетинів. Однак габарити попе
речного перетину обмежуються поперечними розмірами кон
тейнера преса, й відповідно до найпоширенішого нині на заводах 
устаткування мають бути вписані в коло діаметром 320 мм 
(в окремих випадках — 530 мм).

Довжина пресованих профілів визначається за умови, щоб 
об’єм готового виробу за заданого перетину профілю не переви
щував 80 % об’єму стандартного зливка (ЙЬ = 345х 1450 мм). До
вжина профілю, що перевищує 10 м, має бути погоджена із заво- 
дом-виготівником.

Профілі із листів і стрічок завтовшки до 4 мм виробляють 
гнуттям їх у холодному стані.

Через низький модуль пружності алюмінієвих сплавів шири
ну вільного звисання полиць і висоту стінок профілів відносно їх 
товщин беруть більш обмеженими, ніж у сталевих профілях.

Для забезпечення більшого перетину й підвищення стійкості 
стрижня профілі виготовляють із бульбами на кінцях полиць, які 
дають змогу доводити відношення ширини полиці до її товщини 
від 9,5 до 21.

Незважаючи на велику різноманітність, основні профілі з лег
ких сплавів об’єднані в сортаменти (кутики, швелери, таври й 
двотаври, зети — ГОСТ 8111-56), якими варто користуватися 
при доборі перетинів..

Досить поширені трубчасті перетини з алюмінієвих сплавів 
(ГОСТ 1947-56). Круглі витягнені труби (ГОСТ 4773-65) поста
чають із зовнішнім діаметром 6 -120 мм за товщини стінки 
0,5 - 5 мм; гранична довжина таких труб — 5,5 м. Товстостінні 
пресовані круглі труби мають зовнішній діаметр 25 - 280 мм за 
товщини стінки 5-32,5 мм. Крім круглих, виготовляють квад
ратні, прямокутні й краплеподібні труби.

А
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Розділ 1

Контрольні запитання і завдання

1. Назвіть види металевих конструкцій.
2. Перелічіть основні переваги і недоліки металевих конструкцій.
3. Назвіть загальні принципи конструювання металевих конструкцій.
4. Схарактеризуйте матеріали, застосовувані при складанні металевих 

конструкцій.
5. Перелічіть сортамент матеріалу, який використовують при складанні.
6. Наведіть приклад металоконструкції, обґрунтуйте вибір матеріалу і 

профілю, придатних для її складання.
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2Л. Площинна розмітка металоконструкції!

Суть розмітки та її призначення залежно 
від характеру виробництва

Розмічанням називають операцію нанесення на оброблюва
ну деталь або заготовку розмічальних рисок, які визначають кон
тури деталі або місця, що підлягають обробці.

Основне призначення розмітки полягає у зазначенні меж, до 
яких треба обробляти заготовку. У процесі обробки з поверхні 
заготовки знімають шар металу, який називають припуском. 
Залежно від розміру припуску його можна знімати відразу або 
поступово на токарних, фрезерних та інших верстатах чи слю
сарною обробкою. Величини припусків, які знімають на певних 
операціях обробки, називають операційними припусками.

Розроблено розрахунково-аналітичні методи визначення при
пусків, на підставі яких з урахуванням досвіду передових заводів 
складено дані з припусків, що дають змогу залежно від характе
ру заготовки чи деталі (матеріалу, розміру, маси), типу виробни
цтва правильно визначати розмір припуску для даного виду за
готовки — виливка, кування, штампування, заготовки з прокату. 
Нормативні дані зведені в спеціальні таблиці, якими користу
ються технологи.

Для плоских поверхонь припуски зазвичай дають на сторону, 
для тіл обертання — на діаметр.

Для того щоб при обробці зняти із заготовки тільки припуск і 
отримати деталь із відповідними кресленню формою й розміра
ми, часто заготовку до обробки розмічають, тобто на поверхнях 
заготовки за допомогою спеціальних інструментів (масштабної 
лінійки, циркуля, рисувалки та ін.) відкладають розміри по кре
сленню деталі й проврдять лінії, що позначають межі, до яких 
слід знімати припуск. Лінії, нанесені на поверхню деталі, нази
вають рискамщ по розмічальних рисках заготовку обробляють.

Обробляти деталь по розмітці не можна, однак її вважають 
досконалим способом. Хоч як би акуратно не наносили розміча- 
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ЛІІІІІ риски і якими б тонкими вони не були, точність обробки по 
рисках (по розмітці) невелика й коливається від 0,2 до 0,5 мм. 
Розмітка потребує досить багато часу й висококваліфікованої 
праці. Тому там, де це можливо й раціонально, намагаються від
мовитись від розмітки. У разі обробки без розмітки слід застосу
вати різні пристосування (кондуктори, упори, шаблони та ін.), за 
допомогою яких можна підвищувати точність виготовлення де
талей. Вартість цих пристосувань скуповується при обробці зна
чної кількості однакових деталей, тобто в умовах масового й се
рійного виробництва. В індивідуальному ж виробництві при ви
готовленні одиничних деталей їх доцільніше розмічати, ніж ви
готовляти для обробки спеціальні пристосування.

Розмітку застосовують також для перевірки основних розмірів 
найвідповідальніших виливків і кувань. Така перевірка дає змо
гу вчасно вносити необхідні виправлення в моделі й штампи, а 
також безпосередньо відбраковувати непридатні заготовки й не 
допускати непотрібних витрат на їх обробку.

Отже, розмітку застосовують:
1) для зазначення меж, до яких слід обробляти поверхні дета

лей;
2) для контролю правильності обробки;
3) для перевірки заготовок.
Розмітка є однією з найвідповідальніших операцій, оскільки 

від її якості залежить точність подальшої обробки чи виготов
лення деталі. Неправильно нанесена розмітка може спричинити 
брак дорогої заготовки. Тому слюсар перш ніж приступити до 
розмітки має ретельно перевірити заготовку й переконатися в 
’гому, що наявні припуски достатні. При розмітці потрібно корис
туватися тільки розмірами, проставленими на кресленнях. Ко
жен прочитаний на кресленні розмір слюсар зобов’язаний попе
редньо відкласти по вимірювальній лінійці спеціальними ін
струментами й уже потім перенести його на заготовку, яку розмі
чає. Переконавшись, що форма заготовки правильна і що розмі
ри її достатні, можна приступати до розмітки.

Розмітку площинну застосовують для геометричних побудов 
на плоских поверхнях листів, заготовок або деталей. У цих випа
дках можна обмежитися нанесенням рисок тільки на одній пло
щині. Крім того, до площинної розмітки можна віднести розмітку 
окремих площин деталей складнішої форми, аЛе тільки в тому 
разі, коли взаємне розміщення елементів деталі, які розмічають, 
не застережено особливо на кресленні.

Розмітку просторову застосовують для графічних побудов, 
здійснюваних на поверхнях заготовок і деталей, розміщених у д 
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Розділ 2

різних площинах під різними кутами одна до одної. За прийома
ми просторова розмітка різниться від площинної. Складність 
просторової розмітки полягає в тім, що слюсареві доводиться не 
просто розмічати окремі поверхні деталі, розміщені в різних пло
щинах і під різними кутами одна до одної, а й узгоджувати роз
мітку цих поверхонь між собою.
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2.2. Устаткування, інструмент і пристосування, 
що застосовують при розмітці

Численні й різноманітні розмічальні роботи виконують на 
розмічальних плитах за допомогою вимірювальних і розмічаль
них інструментів та пристосувань, які можна поділити на такі 
основні групи:

1) інструмент для нанесення й кернування рисок:
2) вимірювальний інструмент та інструмент для обмірювання 

деталі й перенесення розмірів із деталі на масштаб;
3) інструмент для розмічання кіл і дуг;
4) інструмент для знаходження центрів деталей;
5) лічильно-розв’язувальні пристрої та ін.
Для встановлення, вивіряння й закріплення деталей, які роз

мічають, у розпорядженні слюсаря має бути набір спеціальних 
пристосувань. За характером такі пристосування можна поділи
ти на такі групи:

1) пристрої для встановлення, вивіряння й закріплення дета
лей, які розмічають;

2) вертикальні стояки для вимірювальних лінійок;
3) додаткові площини до розмічальної плити:
4) ділильні пристрої й центрові бабки.
Розмічальні плити виливають із сірого чавуну, вони мають 

коробчасту форму, а зсередини — ребра жорсткості. Після штуч
ного старіння їх піддають точній механічній обробці, а потім 
пришабровують по контрольних (перевірних) лінійках. Плити 
виготовляють квадратної або прямокутної форми. Звичайний роз
мір таких плит 750 х 1000, 1200 х 1200, 1000 х 1500 мм. Великі 
розмічальні плити роблять складальними. Висота робочої повер
хні плити від підлоги.800-900 мм. Установлюють розмічальні 
плити на дерев’яних столах, домкратах або на цегляному фунда
менті з таким розрахунком, щоб робоча поверхня плити була 
строго горизонтальною.

А
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Інструмент для нанесення й кернування рисок

Для нанесення рисок і кернування при розмітці застосовують 
рисувалки, рейсмуси й кернери.

Рисувалкою із загартованим і гостро заточеним кінцем на по
верхні деталі наносять розмічальні риски (рис. 2.1, а, б). Під час 
проведення рисок рисувалка повинна мати подвійний нахил: 
вбік від лінійки (рис. 2.1, в) та в напрямку переміщення (рис. 2.1, г). 
Ці риски будуть паралельні кромці лінійки, якщо під час їх на
несення не змінюватиметься кут нахилу рисувалки. Рисувалку 
потрібно рівномірно притискати до лінійки і стежити за тим, щоб 
лінійка щільно прилягала до деталі. Риску треба проводити 
тільки один раз: вона має бути якомога тоншою, тому вістря ри
сувалки має бути завжди добре заточеним.

Рисувалки виготовляють з інструментальної сталі марки В10 
або В12 із заготовок круглої форми діаметром 3-5 мм. їх довжи
на зазвичай не перевищує 200-250 мм. Рисувалки бувають з 
одним і двома робочими кінцями, як правило, загартованими на 
довжину 20 - 25 мм.

Захисний ковпачокб

Рис. 2.1. Рисувалки:
а — нормальні; б — із твердосплавним наконечником; в, г — правильне 

положення рисувалки при нанесенні рисок
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Рейсмус, або рисувалка в штативі, слугує для нанесення гори
зонтальних і вертикальних рисок (ліній), а також для перевірки 
заготовок, які встановлюються на розмічальній плиті на кубиках 
чи інших пристосуваннях. Рейсмуси бувають різних конструкцій 
і розмірів. Для легких робіт застосовують універсальний рейсмус 
(рис. 2.2, а), що складається з чавунної основи 1 і шарнірно 
укріпленого на ній стояка 2, по якому ковзає муфта 3, яка утри
мує голку-рисувалку 4, За допомогою гвинта 5 держак із голкою 
та муфту закріплюють на стояку в певному положенні. Остаточно 
встановлюють голку на точний розмір за допомогою мікрометри
чного гвинта 7. При проведенні паралельних рисок за схемою, 
наведеною рис. 2.2, б, роль напрямної поверхні відіграють упорні 
штифти 6 і 8 чавунної основи 1 (див. рис. 2.2, а), якими рейсмус 
упирається в край деталі, що розмічається. У разі розмітки за 
схемами, наведеними на рис. 2.2, в, г, напрямною поверхнею є 
опорна поверхня основи рейсмуса. При проведенні колових рисок 
за схемою, яку ілюструє рис. 2.2, д, напрямною поверхнею слугує 
призматичний виріз на бічній поверхні основи, а за схемою рис. 
2.2, е — такий самий виріз на нижній поверхні основи рейсмуса.
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А Рис. 2.2. Рейсмус (а) і приклади користування ним (б - е)
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Кернер призначений для нанесення вздовж рисок (ліній) не
великих конічних заглиблень (керн), що позначають розмічальні 
риски, точки їх перетину та центри кіл заготовок і деталей, що 
розмічають. Кернування роблять для того, щоб розмічальні рис
ки було добре видно. Після обробки мають залишатися тільки 
половини кернових поглиблень: це вказуватиме на те, що оброб
ка виконана правильно, за розміткою.

Кернери виготовляють із заготовок з інструментальної вуглеце
вої сталі марок В7, В8 завдовжки 70 -150 мм і діаметром 6-14 мм. 
Робочий кінець кернера має бути конічно заточеним, з вістрям, 
що закінчується кутом при вершині 45 - 60° (рис. 2.3, а). Робочу 
частину його на довжині 20 - 25 мм й ударну на довжині 15 мм 
загартовують, а вістря кернера заточують на шліфувальному 
верстаті. Для зручності користування на середній частині керне
ра передбачена насічка.

Рис. 2.3. Кернери і прийоми кернування:
а — кернер; б — прийоми кернування рисок; в — кроковий кернер; г — кернер- 

циркуль; д — кернер-центрошукач для циліндричних деталей
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Кернер беруть трьома пальцями лівої руки і з нахилом від се
бе (див. рис. 2.3, б) гострим кінцем щільно притискають до намі
ченої на рисці точки так, щоб конічне вістря збіглося з центром 
риски. Перед ударом молотком кернер ставлять у вертикальне 
положення, фіксують його упором пальця в деталь і наносять по 
кернеру легкий удар молотком масою 50 - 100 г.

У практиці розмітки трапляється, що треба нанести керни з 
певним інтервалом один від одного. Для цього рекомендують ко
ристуватись кроковим кернером, який складається з двох керне
рів: основного 1 і допоміжного 2 (див. рис. 2.3, в). Відстань між 
ними регулюється за допомогою фіксувальної планки 3.

Основне заглиблення роблять кернером І, потім вставляють у 
нього кернер 2, ударом молотка по якому роблять друге заглиб
лення. Після цього кернер 2 переставляють у наступне положен
ня й т.д. Для нанесення кернером малих кіл і різких закруглень 
невеликих радіусів застосовують кернер-циркуль (див. рис. 2.3, г). 
Центри на торцях циліндричних заготовок знаходять за допомо
гою кернера-центрошукача (див. рис. 2.3, д), який називають та
кож центрозначильником. Розмітка в цьому разі полягає в тому, 
що ковпачок 7 встановлюють на торець заготовки 8 і молотком 
ударяють по головці кернера 4. Під дією пружини 6 кернер зав
жди знаходиться в піднятому положенні. Запобігає його випа
данню гайка 5.

Кернування варто робити після закінчення усієї розмітки. Кер
нування у процесі розмітки не рекомендується, тому що ударами 
молотка можна змістити деталь, від чого порушиться точність 
подальшої розмітки.

Для розмітки тонких і відповідальних деталей, наприклад, 
лекал, матриць, пуансонів, тонколистових й особливо великих 
деталей, кернер нормального типу незручний: силу удару важко 
регулювати, заглиблення виходять різного розміру тощо. У цьо
му разі з метою підвищення продуктивності праці й точності роз
мітки застосовують пружинні (механічні) та електричні, а також 
спеціальні кернери для точного нанесення розмітки.

За користування пружинними кернерами потреба в молотку 
відпадає. Такий кернер беруть у праву руку так, щоб великий 
палець знаходився зверху упорного ковпачка 10 (рис. 2.4). Віст
ря 1 кернера встановлюють у вертикальному положенні точно на 
риску в тому місці, де хочуть отримати заглиблення (керн), і на
тискають на корпус кернера. При цьому корпус 6 разом з напря
мною втулкою 3 опускається вниз, долаючи опір пружин 4 і 9, які 
стискуються. Ексцентрично розміщений сухар — курок 5, на 

д який діє плоска пружина 7, при цьому починає підійматися вго
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ру й у тому місці, де діаметр отвору в кор
пусі зменшується, відтискується до центра; 
тоді хвостовик стрижня 2 заскакує в отвір у 
сухарі 5. При цьому ударник 8 вивільня
ється й під дією пружини 9 наносить по 
кінці стрижня 2 сильний удар, що змушує 
вістря кернера 1 заглиблюватися в метал 
деталі, що розмічається.

Угвинчуванням або вигвинчуванням 
упорного ковпачка 10 можна стискати або 
ослаблювати пружину 9 і тим самим регу
лювати силу удару, що коливається в межах 
10 -15 кг і забезпечує отримання ямок за
вглибшки 0,2-0,3 мм. Пружинним керне
ром за відстані кернування 20 мм можна 
зробити 40 - 50 ударів за хвилину. Якщо за
мість вістря 1 кернера в стрижень 2 вставити 
клеймо, кернер можна використовувати для 
автоматичного клеймування деталей.

Для точного кернування, наприклад 
при виготовленні штампів, лекал тощо, 
застосовують спеціальні кернери — стояк З 
з кернером 2 (рис. 2.5, а). Перед кернуван
ням заглиблення в рисках змазують оли
вою і встановлюють кернер ніжками 5, за
кріпленими в підставці 1, на нанесені на 
деталь риски, які перетинаються, так, щоб 
обидві ніжки, розміщені на одній прямій, 
потрапили на одну риску деталі, а третя — 
перпендикулярно до риски. Тоді центр ке
рнера 2 попаде точно в центр перетину 
розмічальних рисок. Кернування викону
ють легким ударом молотка по головці ке
рнера. Гвинт 4 запобігає провертанню й 

014

Рис. 2.4. Пружинний 
кернер

випаданню кернера зі стояка 3. Інша конструкція кернера такого 
ж призначення (див. рис. 2.5, 6) різниться від попередніх тим, що
удар по ньому наносять спеціальним вантажем б, який при цьо
му спирається на буртик кернера.

Якщо крізь отвір однієї деталі (у цьому разі А) потрібно на- 
кернувати центр цього отвору на іншій деталі Б, на деталь А на
кладають спеціальний пристрій (рис. 2.6), що складається з основи 
2, в якій вільно ковзає центрувальна втулка 2, постійно підтиску
вана пружиною 3. У пробці 6 одним кінцем'закріплена спіральна
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Рис. 2.5. Кернери для точного кернування

Вимірювальний інструмент

Рис. 2.6. Пристрій для перенесення 
центра отвору на спряжену деталь
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пружина 4. При відтягуванні 
кернера 5 за накатану головку 
пружина 4 стискується й, пове
ртаючи кернер 5, наносить 
центр отвору на деталь Б. Точ
ність кернування залежить від 
якості роззенковування отвору 
в деталі А.

Для вимірювання при розмітці довжин застосовують сталеві 
д вимірювальні (масштабні) лінійки з міліметровими поділками.
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Прямі риски реко
мендується наноси
ти за допомогою 
сталевої лінійки зі 
скошеним боком; 
таку лінійку при
кладають скошеним 
боком безпосеред
ньо до деталі й пе
реносять з нього 
розміри. У разі ви
мірювання великих 
довжин рекоменду
ється користуватися 
сталевою рулеткою.

Для відкладання
Рис. 2.7. Застосування вертикально розміщеної 
масштабної лінійки для кернування розмірів 

рейсмусом

розмірів по верти
калі зручно корис
туватися масштаб
ною лінійкою з під-
ставкою. Пристрій складається з масштабної лінійки 2, закріп
леної гвинтом 2 у вертикальному положенні на спеціальній під
ставці 3 (рис. 2.7). Точність вимірювання за допомогою такої лі
нійки становить 0,5 - 1,0 мм.

Кутовий штангенциркуль (рис. 2.8) дає змогу за заданими ка
тетами без обчислень визначати гіпотенузу прямокутного трикут
ника. Ним зручно користуватися тоді, коли потрібно відкладати 
відстань між двома точками А і Б, які не лежить в одній площи

Рис. 2.8. Кутовий штангенциркуль для відкладання відстані 
між двома точками, що не лежать в одній площині
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ні, але зв’язані між собою розмірами Ь і І. Для цього горизонта
льний повзун 5 кутового штангенциркуля встановлюють на роз
мір Ь, а вертикальний повзун 2 — на розмір і. Після цього ніжки 
розмічального циркуля вставляють у спеціальні заглиблення 
(керни) 3 і 4, що є на рамках, й автоматично отримують необхід
ний розхил циркуля (тобто гіпотенузу прямокутного трикутника 
з катетами Ь і і). Гвинти 1 і 6 слугують для закріплення рамок 
після їх установлення.

Дуже часто розміри деталі доводиться визначати не безпосе
редньо масштабною лінійкою, а допоміжним інструментом, тобто 
кронциркулем і нутроміром, і вже за їх допомогою переносити 
розміри на масштабну лінійку.

Для нанесення й контролю вертикальних і похилих рисок, а 
також перевірки вертикальності положення деталі, що розміча
ється, на плиті користуються сталевими косинцями, а риски під 
кутом до поверхні плити можна наносити за допомогою малки. 
Значно зручніше вимірювати кути й наносити похилі риски ку
томіром (рис. 2.9), оскільки він дає змогу відкладати будь-які ку
ти й визначати їх у градусах.

Рис. 2.9. Універсальний кутомір:
1 — рухомий диск з ноніусом і лінійкою; 2 — нерухомий диск з лінійкою; 

З — фіксатор
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и Інструмент для розмічання кіл і дуг

Перенесення лінійних розмірів з масштабної лінійки на об
роблювану деталь, розмічання кіл і дуг, поділ відрізків кіл і різні 
геометричні побудови виконують за допомогою циркулів різних 
конструкцій.

Штангенциркулі — найпоширеніші й найдоступніші засоби 
технічних вимірювань лінійно-кутових розмірів деталей.
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Штангенциркулі сертифікованої точності Харківського підпри
ємства «Мікротех» мають діапазон вимірювання 125 - 3000 мм за

Рис. 2.10. Штангенциркулі «Мікротех» загального призначення: 
а - г — для вимірювання відповідно зовнішніх розмірів, внутрішніх розмірів, 

глибини та розміру уступу; д — для індикації величини розміру; е — для визна
чення ступеня захисту

Рис. 2.11. Штангенциркулі «Мікротех» спеціальні: 
а, б, г, З — для вимірювання розмірів відповідно зовнішніх канавок, труб, 

гальмівних дисків, зварного з’єднання; в — центрувальні А
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Розділ 2

вищої кратності (0,05; 0,02 й 0,01 мм) з ноніусною, індикаторною 
та цифровою індикацією (рис. 2.10, 2.11). У процесі виготовлення 
їх піддають 100%-му подвійному контролю.

2.3. Послідовність виконання площинної розмітки
Перш ніж приступити до розмічання ретельно перевіряють, 

чи немає в заготовці вад: тріщин, раковин, газових бульбашок, 
перекосів, інших дефектів, а також звіряють із кресленням роз
міри й припуски на обробку. Заготовки з листового, смугового й 
круглого матеріалу обов’язково мають бути відрихтовані на спе
ціальній плиті ударами молотка або під пресом.

До встановлення заготовки або деталі на розмічальну плиту ті 
їх поверхні, на які треба нанести розмічальні риски, вкривають 
крейдою, розчиненою у воді до густоти молока; у цей розчин до
дають столярний клей (для зв’язування) і сикатив (для швидкого 
висихання). Поверхні чисто оброблених заготовок фарбують роз
чином мідного купоросу (25 - ЗО г купоросу на 200 г води). Після 
висихання розчину на поверхні деталі залишається тонкий і ду
же міцний шар міді, на якому добре видно розмічальні риски.

Алюмінієві виливки можна вкривати швидковисихаючими 
світлими фарбами й лаками або шелаком, розчиненим у спирті з 
добавкою барвника.

Для фарбування листів на робочому місці розмітника можна 
рекомендувати полівінілацетатні або бутадієнстирольні водороз
чинні фарби (латексні), що не мають токсичних властивостей.

Деталі, які розмічають, доводиться фарбувати, тому що рису- 
валка, рейсмус або циркуль залишають на незабарвлених повер
хнях дуже тьмяний слід. Якщо місця, які розмічають, вкрити од
ним із вищезазначених розчинів, то риски на тлі фарби чітко ви
дно й вони зберігаються тривалий час. Великі деталі недоцільно 
фарбувати цілком. Для економії фарби і часу досить пофарбува
ти лише ті місця, де будуть нанесені розмічальні риски. Цілком 
достатньою є ширина пофарбованої смуги 20 - 50 мм. Фарбуван
ня варто проводити на спеціальних стелажах або на підлозі біля 
розмічальної плити. Фарбу наносять на поверхню звичайними 
малярськими пензлями. У разі розмічання великих деталей, ко
ли доводиться фарбувати великі площі, застосовують пульвери
затори.

До розмічання треба визначити базу деталі, від якої будуть 
наноситись риски.

Базою називають цоверхню або спеціально підготовлені риски,
А від яких проводять вимірювання й відраховують розміри у процесі 
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розмічання. Базою може слугувати також частина поверхні заго
товки або деталі, що розмічається, якою вона встановлюється (спи
рається) на розмічальну плиту. За площинної розмітки базою мо
жуть бути зовнішні кромки плоских заготовок, а також різні риски 
(зазвичай центрові), які в цьому разі наносять у першу чергу. Як
що базою слугує зовнішня кромка заготовки, то попередньо її по
трібно вирівняти. Якщо ж базою є дві взаємно перпендикулярні 
кромки заготовки, то до розмічання їх треба обробити під прямим 
кутом. За точної розмітки базові поверхні мають бути особливо ре
тельно оброблені й підігнані за лінійкою й косинцем.

Риски зазвичай наносять у такому порядку: спочатку всі гори
зонтальні, потім вертикальні, після цього похилі, а в останню 
чергу — кола, дуги й закруглення. Якщо базою є центрові риски, 
то з них починають розмічання, а потім, користуючись ними, на
носять всі інші. Розмічання можна вважати закінченим, якщо 
зображення на площині заготовки повністю відповідає кресленню.

Переконавшись у правильності виконання розмітки, всі лінії 
кернують, щоб вони не стерлися під час обробки деталі. Керни 
мають бути неглибокими й розділятися розмічальною рискою 
навпіл.

2.4. Геометричні побудови при виконанні 
площинної розмітки

За площинної розмітки доводиться виконувати різноманітні 
побудови: ділити прямі лінії на однакові частини, проводити пер
пендикулярні й паралельні лінії, будувати кути, ділити кути і 
кола на однакові частини тощо. Ці та інші побудови слюсар має 
вміти робити швидко й точно, а для цього потрібно міцно засвої
ти елементи креслення.

Нанесення відрізків і поділ їх на однакові частини

У разі відкладання розмірів на рисці за допомогою вимірюва
льної лінійки не виключені помилки, які можуть позначитися й 
на точності розмітки. Щоб запобігти помилкам, у точці, від якої 
відкладатиметься розмір, попередньо треба нанести неглибокий 
керн, потім одну ніжку циркуля, встановленого на необхідний 
розмір, поставити в керн, а іншою робити зарубку на рисці. У то
чці перетину зарубки з рискою знову наносять керн, а потім від
кладають наступний розмір описаним способом і т.д.

Щоб поділити заданий відрізок АВ на дві однакові частини, 
довільним радіусом, більшим за половину цього відрізка (рис. д
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Рис. 2.12. Найпростіші побудови при розмічанні:
а — поділ відрізка на однакові частини; б, в — проведення перпендикуляра до 

прямої АВ з точки С, яка знаходиться відповідно на прямій і поза прямою; г, д — 
проведення перпендикуляра в кінці прямої АВ

2.12, а), проводять дві дуги з точок А і В; через точки а перетину 
цих дуг проводять перпендикуляр, який і поділить відрізок точно 
навпіл. Якщо відрізок АВ дуже довгий і дуги, проведені з край
ніх його точок, перетинаються за межами деталі що, розмічаєть
ся, поступають так: спочатку з точок А і В довільним радіусом 
роблять дві однакові зарубки в точках і потім із цих точок 
проводять дві дуги, які перетинаються в межах площини деталі, 
що розмічається, в точках Ь.

Ділять відрізок на 4, 8, 16 і т.д. однакових частин зазначеним 
вище способом: спочатку його ділять навпіл, потім кожну поло
вину знову навпіл і т.д.

Розмічання паралельних, перпендикулярних і похилих 
рисок. Цей вид розмічання виконують за допомогою масштабної 
лінійки, косинця й розмічального циркуля.

Для, розмічання паралельних рисок масштабною ліційкою її 
треба накласти на поверхню заготовки, що розмічається, так, щоб

д поділка відліченого рдзміру збіглася з лінією або кромкою торця
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б

Рис. 2.13. Способи розмічання паралельних рисок 
{1-4 — послідовність нанесення ліній)

заготовки, прийнятою за розмічальну базу (рис. 2.13, а). Потім по 
нульовій поділці рисувалкою наносять позначку. Такі позначки 
роблять із двох боків заготовки і з’єднують їх прямою лінією. Як
що паралельні лінії можна провести за допомогою косинця з по
лицею (див. рис. 2.13, б), то наносять тільки одну позначку, що 
значно прискорює розмічання.

Розмічати лінії за допомогою розмічального штангенциркуля 
(див. рис. 2.13, в - д) можна й так: за розмічальну базу беруть об
роблені боки заготовки. Ніжки циркуля встановлюють по лінійці 
на потрібний розмір й однією з них ведуть по краю заготовки, а 
вістрям другої наносять паралельно йому зарубки або дуги, які 
з’єднують прямою. Цей спосіб особливо зручний при розмічанні 
центрів отворів на площині.

Перпендикулярні риски геометричним способом будують за 
допомогою лінійки й циркуля (див. рис. 2.12, б - д).

Перпендикулярні риски за допомогою косинця з полицею від 
розмічальної плити розмічають так. Заготовку встановлюють у 
куті розмічальної плити (рис. 2.14, а). Потім прикладають коси
нець К до її бічної поверхні п і проводять на площині заготовки 
риску І -1. Після цього косинець прикладають полицею до бічної 
поверхні т розмічальної плити так, як це показано штриховими 
лініями. Оскільки бічні поверхні плити перпендикулярні одна до 
одної і верхньої площини плити, то, притискаючи полицю косин- А

_____57

С
лю

са
рн

і р
об

от
и



Розділ 2

Рис. 2.14. Розмічання перпендикулярних рисок за допомогою косинця 
з полицею від розмічальної плити (а) та від оброблених кромок деталі 

(6)
ця до бічної поверхні ти, через будь-яку точку заготовки можна 
провести риску II-II, перпендикулярну до раніше проведеної 
риски 1-І. Прийоми нанесення рисок за допомогою косинця з 
полицею від оброблених кромок деталі ілюструє рис. 2.14, б.

Положення похилої лінії на кресленні може бути визначене 
відповідним написом (рис. 2.15, а), кутом нахилу (рис. 2.15, б) або 
розмірами (рис. 2.15, в).

У першому випадку похила лінія задана написом «Ухил 1: 5». 
Це означає, що на кожні 5 мм довжини (по горизонталі) похила 
лінія підіймається (або опускається) на 1 мм. Для прикладу (див. 
рис. 2.15, а) наведено таку побудову похилої лінії: на прямій АВ 
відкладають відрізок 50 мм, із точки С проводять перпендикуляр 
і на ньому відкладають відрізок СО завдовжки 10 мм. Пряма, що 
проходить через точки АО, і матиме ухил 1: 5. Для закінчення 
розмічання на прямій АВ треба відкласти відрізок завдовжки 
150 мм і з точки В провести перпендикуляр до перетину з продо
вженням похилої лінії АО.

У другому випадку похила пряма задана на кресленні кутом 
нахилу а = 15° (див. рис. 2.15, б). Розмічання в цьому разі вико
нують за допомогою малки, встановленої за транспортиром, або 
за допомогою кутоміра.

У третьому випадку для розмічання похилої риски немає по
треби в спеціальних» інструментах або яких-небудь додаткових
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А Рис. 2.15. Розмічання положення похилих рисок
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обчисленнях (див. рис. 2.15, в). Розмічання виконують звичай
ним способом: спочатку відкладають відрізок завдовжки 150 мм, 
на його кінці будують перпендикуляр і відкладають на ньому 
відрізок завдовжки 40 мм. З’єднавши кінці відрізків, отримують 
шукану похилу риску.

Щоб розділити кут навпіл (рис. 2.16, а), з його вершини А ду
гою довільного радіуса роблять зарубки на сторонах кута. З 
отриманих точок В і С як із центрів проводять дуги радіусом, бі
льшим за половину дуги ВС, точку перетину дуг В з’єднують із 
вершиною кута А. Отримана пряма АО розділить кут ВАС точно 
навпіл.

Щоб розділити прямий кут на три однакові частини (див. рис. 
2.16, б), з вершини кута А довільним радіусом В проводять дугу 
до перетину зі сторонами кута: з точок перетину В і С дугами та
кого самого радіуса перетинають дугу ВС у точках ВІВ, потім 
з’єднують точки перетину дуг В і В з вершиною кута А. Прямі ВА 
і ВА розділять прямий кут на три однакові частини.

Розмічання контурів, що складаються зі спряжених 
прямих і кривих ліній. Перетини поверхонь, які визначають 
форму деталей машин, здебільшого утворені плавними спря
женнями двох прямих, прямої з дугою, кола з дугами двох різних 
радіусів тощо.

Рис. 2.16. Поділ кутів на однакові частини

У заводській практиці користуються двома способами розмі
чання плавних спряжень: методом спроб (приблизний спосіб) і за 
допомогою геометричних побудов (точніший спосіб).

Плавний перехід між прямою і дугою кола виконаний прави
льно тільки в тому разі, коли пряма є дотичною (рис. 2.17, а) і 
якщо точка спряження лежить на перпендикулярі, опущеному д
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Розділ 2

Рис. 2.17. Побудова спряжень

на пряму з центра цього кола. Якщо ж ці умови не дотримані, то 
перехід не буде плавним (див. рис. 2.17, 6), й отже, розмічання 
зроблене неправильно. У разі розмічання спряжень між прями
ми і дугами кіл, як правило, наносять дуги, а потім від точок 
спряження проводять прямі, які сполучають з дугами.

Плавний перехід між двома дугами кіл досягається тільки то
ді, коли точка їх спряження буде на прямій, що з’єднує центри О 

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

Рис. 2.18. Розмічання дуги, дотичної до двох прямих, що утворюють 
кут (а), та спряжених двох кіл з дугою заданого радіуса (б)
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й Оі кіл цих дуг. У разі зовнішнього дотикання відстань між 
центрами дуг має дорівнювати сумі їхніх радіусів (див. рис. 2.17, 
о), а в разі внутрішнього — різниці (див. рис. 2.17, г).

Дугу певного радіуса В, дотичну до двох прямих, що утворю
ють довільний кут (рис. 2.18, а), розмічають так: на відстані В, 
паралельно прямим АВ і ВС проводять дві допоміжні прямі. То
чка перетину цих прямих дає шуканий центр О, з якого прово
дять дугу. Точками дотику (спряження) є точки Е та Е± (основи 
перпендикулярів, опущених із центра О на задані прямі).

У практиці розмічання часто трапляються випадки внутріш
нього спряження двох кіл з дугою заданого радіуса (див. рис. 2.18, 
б). Центр С>2 знаходять як точку перетину дуг, проведених із 
центрів О й (?і радіусами та ^2 Точки Е і Е\ є точками 
перетину продовження ліній ОО2 та Оі<?2 3 відповідними колами.

Поділ кола на однакові частини

Поділити коло на однакові частини можна трьома способами: 
1) геометричною побудовою, тобто графічно: 2) з використанням 
коефіцієнтів, узятих зі спеціальних таблиць; 3) за допомогою спе
ціальних розмічальних пристроїв.

Геометричні побудови

На рис. 2.19 наведено приклад геометричної побудови, за до
помогою якої задане коло можна поділити на довільне число п 
однакових частин, наприклад п = 11.

Проведемо взаємно перпендикулярні діаметри АВ та ЕС за
даного кола. З точки А відкладемо довільні, але однакові зав

Рис. 2.19. Поділ кола на однакові частини
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довжки відрізки, кількість яких дорівнює заданому числу п поді
лів кола. Крайню точку М останнього відрізка з’єднаємо прямою 
з точкою В. Через точку, віддалену від точки М на дві поділки, 
тобто через точку 9, проведемо пряму, паралельну відрізку ВМ, 
до перетину її з діаметром АВ у точці а. Радіус ОС поділимо на 
чотири однакові частини й три такі самі частини відкладемо на 
ОС справа від точки С. Отриману точку Зо з’єднаємо з точкою а й 
продовжимо пряму Зоа до перетину з колом у точці 6. Дуга ВЬ 
дорівнюватиме -1/11 частині кола.

Поділити коло на будь-яке число однакових частин можна за 
допомогою коефіцієнтів, наведених у табл. 2.1. У цій таблиці зазна
чені числа, на які ділять коло, та відповідні їм коефіцієнти, на які 
треба помножити діаметр цього кола, щоб визначити довжину хор
ди, яка дорівнює стороні відповідного вписаного багатокутника.

Таблиця 2,1. Значення коефіцієнтів для визначення довжини 
хорди при поділі кола на п однакових частин
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Число 
поділів 
кола ті

Коефі
цієнт

Число 
поділів 
кола п

Коефі
цієнт

Число 
поділів 
кола п

Коефі
цієнт

Число 
поділів 
кола п

Коефі
цієнт

1 0,0000 26 0,1205 51 0,0615 76 0,0413
2 1,0000 27 0,1160 52 0,0603 77 0,0407
3 0,8660 28 0,1119 53 0,0592 78 0,0402
4 0,7071 29 0,1081 54 0,0581 79 0,0397
5 0,5877 ЗО 0,1045 55 0,0570 80 0,0392
6 0,5500 31 0,1011 56 0,0560 81 0,0387
7 0,4338 32 0,0980 57 0,0550 82 0,0383
8 0,3826 33 0,0950 58 0,0541 83 0,0378
9 0,3420 34 0,0922 59 0,0532 84 0,0373
10 0,3090 35 0,0896 60 0,0523 85 0,0369
11 0,2817 36 0,0871 61 0,0514 86 0,0365
12 0,2588 37 0,0848 62 0,0506 87 0.0361
13 0,2393 38 0,0825 63 0,0498 88 0,0356
14 0,2225 39 0,0804 64 0,0490 89 0,0352
15 0,2079 40 0,0784 65 0,0483 90 0,0349
16 0,195 41 0,0765 66 0,0475 91 0,0345
17 0,1837 42 0,0747 67 0,0468 92 0,0341
18 0,1736 43 0,0730 68 0,0461 93 0,0337
19 0,1646 44 0,0713 69 0,0455 94 0,0334
20 0,1564 45 0,0697 70 0,0448 95 0,0330
21 0,1490 46 0,0682 71 0,0442 96 0.0327
22 0,1423 47 0,0667 72 0,0436 97 0.0323
23 0,1361 48 0,0654 73 0,0430 98 0.0320
24 0,1305 49 0,0640 74 0,0424 99 0,0317
25 0,1253 50 0,0627 75 0,0418 100 0,0314
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Наприклад, коло діаметром 100 мм треба поділити на 15 од
накових частин. Для цього у першому стовпчику таблиці знахо
димо потрібне число поділів кола, у даному разі 15. Цьому числу 
відповідає коефіцієнт 0,2079. Помножимо діаметр кола 100 мм на 
0,2079 й отримаємо 20,79 мм. Це значення за допомогою циркуля 
потрібно 15 разів відкласти по довжині кола.

Установити циркуль точно на розмір 20,79 мм дуже важко (за
звичай його можна встановити з точністю, що не перевищує 0,1 мм).

Отже, якщо в цьому разі циркуль буде встановлений на роз
мір 20,7 мм, то при нанесенні 15 поділок остання виявиться на 
1,3 мм більшою. До цього можуть додатися ще й помилки нане
сення поділок, і в підсумку виявиться, що остання, 15-та поділка 
значно відхиляється за розміром від решти.

Щоб запобігти нагромадженню помилок при відкладанні по
ділок, вдаються до таких прийомів. Визначивши за допомогою 
таблиці інтервал однієї поділки, коло відразу не ділять на 15 од
накових частин. Спочатку звичайним способом його ділять на 
три частини, знаходять точки А, В і С, а потім, установивши цир
куль з максимально можливою точністю на підраховане значен
ня 20,79 мм, ділять окремо кожну з трьох частин кола АВ, ВС й 
СА ще на п’ять частин. За такого способу поділу помилка змен
шується втричі.

Помилка зменшується також, якщо замість циркуля користу
ватися розмічальним штангенциркулем.

Застосування спеціальних розмічальних пристроїв при поділі 
кіл на однакові частини звільняє слюсаря або розмітника від не
обхідності додаткових графічних побудов або розрахунків за до
помогою таблиць.

На рис. 2.20, а зображено найпростіший пристрій цього типу, 
так звана челябінська лінійка, що складається з двох лінійок 1 і 
2, з’єднаних шарніром 3. На лінійках нанесені нерівномірні 
шкали з маркуванням точок 5, Ж, 7, 8, 9 і т.д.

Щоб отримати значення хорди, яка ділить коло наприклад на 
п’ять однакових частин, лінійки 1 і 2 цього пристрою розсовують 
так, щоб відстань між точками ЯВ дорівнювала радіусу заданого 
кола. Тоді відстань між точками 55 дасть довжину шуканої хор
ди. При поділі кола такого ж радіуса на сім частин треба взяти 
відстань між точками 77 і т.д.

Для визначення довжини хорд, що відповідають заданим 
центральним кутам, на основі челябінської лінійки розроблено 
спеціальний пристрій оригінальної конструкції (див. рис. 2.20, б).
У ньому обидві лінійки 1 і 2 мають по дві шкали: одну рівномір
ну (діаметрів), другу убутну (радіусів). Градусний сектор 4 сполу- д
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Рис. 2.20. Спеціальний розмічальний пристрій — челябінська лінійка

чений нерухомо з лінійкою 2. На лінійці 1 укріплений ноніус для 
точного відліку кутів. Такий пристрій універсальний і порівняно 
з челябінською лінійкою не ускладнений.

Пристрої цього типу забезпечили таку точність у роботі, що 
майже зникла потреба в наступному «розкиданні» неузгодженості.

Розмічання центрів круглих тіл, кіл і дуг

Центр на торцях циліндричних деталей знаходять за допомо
гою циркуля, косинця-центрошукача (рис. 2.21, а, 6).

При розмічанні круглих фланців, дисків та подібних до них 
деталей з уже готовими отворами, центри яких невідомі, реко
мендується користуватися одним із таких способів геометричних 
побудов. В отвір, що підлягає розмічанню, забивають брусок з 
дерева (див. рис. 2.21, в). Потім на край отвору довільно наносять 
три точки А, В і С, з них як із центрів засікають дуги до перетину 
в точках 1, 2, 3 й 4. Через ці точки за допомогою лінійки прово
дять прямі лінії, в місці перетину яких і буде центр отвору.

Це завдання можна вирішити й іншим способом. На заданому 
колі (або дузі) вибирдють дві довільні точки А і В, які злегка кер-

д нують (див. рис. 2.21, г). Із цих точок довільним радіусом роблять

64 _«___---------



Розділ 2

Рис. 2.21. Розмічання центрів: 
а — циркулем; б — косинцем-центрошукачем; в, г — знаходження 

центрів отворів геометричним способом

зарубки. Точки аі, аг, Ьі та перетину зарубок із заданим колом 
(або дугою) кернують. Потім із цих точок радіусом, що приблизно 
дорівнює 2/3 довжини хорд а іаг та &1&2, роблять зарубки, які пе
ретнуться в точках С і О. Далі через точки А і С, а також через 
точки В і В проводять прямі, які перетнуться в шуканому цент
рі — точці О.

Розгорнення найпростіших тіл

Слюсареві часто доводиться виготовляти вироби з листового й 
профільного матеріалу, які мають форми циліндра, конуса, куба 
та ін. Тому під час розмічання таких заготовок треба вміти пра
вильно вибирати їхні реальні розміри, щоб розмічена заготовка 
після вирізування і гнуття набула відповідних кресленню розмі
рів і форми. Щоб знайти справжні розміри заготовки, потрібно 
зробити так зване розгорнення поверхонь на площині.

Розгортка циліндра має вигляд прямокутника, висота якого 
дорівнює висоті Н циліндра, а довжина — довжині кола основи 
циліндра (рис. 2.22, а). Довжина кола основи циліндра Ь = лО.
Щоб отримати повну розгортку (на листовому матеріалі), до її А
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Рис. 2.22. Розгортка циліндра (а) і конуса (б)

розмірів треба додати припуск на з’єднання із загинанням (з’єд
нання на фальц) і на відбортовку.

Конус розгортають у такому порядку. Намічають точку О (див. 
рис. 2.22, б) і з неї як із центра описують частину кола радіусом, 
що дорівнює довжині твірної конуса. Потім визначають кут при 
вершині сектора за формулою

360Я
а" Ь 9

де а — кут сектора, що є розгорткою конуса, град; В — радіус ко
ла основи конуса, мм; Ь — довжина твірної конуса, мм.

Після визначення кута а з точки О проводять два радіуси ОА 
та ОВ під кутом, що дорівнює обчисленому за наведеною вище 
формулою, до цього додають припуск на фальц (для загинання 
тонких листів у місці їх з’єднання).

Приклад. Діаметр кола основи конуса дорівнює 120 мм, 
довжина його твірної 200 мм. Визначити кут при вершині секто
ра розгортки.

А
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У цьому разі К = = 60 мм, Ь = 200 мм. За наведеною фор-

360Й 360 -60 ,Лв , .
мулою отримаємо: а = —=— = ———г— =108 (град). 

^00

2.5. Розмічання деталей металевих конструкцій.
Цех розмічання й обробки

У цеху обробки виконують розмічання, позначення, механічне 
різання, штампування, стругання, фрезерування, вальцювання і 
гнуття, на пресах роблять вирізи у профільній сталі. Крім того, 
іш деяких заводах у цехах обробки встановлені технологічні лінії 
для виготовлення листових деталей і зварювання їх устик.

Верстати, на яких обробляють деталі, обладнують подаваль
ними і приймальними роликовими конвеєрами, скидачами, упо- 
рами-вимірювачами. Завантажують верстат, транспортують го
тові деталі з накопичувана, а також видаляють відходи мостові 
крани.

Виготовлення деталей у цеху спеціалізовано за сортаментом 
сталі, однорідними типорозмірами деталей, загальним техноло
гічним маршрутом. Відповідно до цієї спеціалізації, в одному 
прогоні обробляють деталі з листової сталі, в іншому — з кутико- 
ної сталі, швелерів і двотаврових балок.

Устаткування в цеху встановлюють відповідно до спеціаліза
ції й послідовності операцій. Розміщенням верстатів забезпечу
ють транспортування деталей найкоротшим шляхом від однієї 
операції до іншої, без переміщення їх у напрямку, зворотному до 
технологічного потоку.

2.6. Виготовлення шаблонів, розмічання, 
позначення

Для виготовлення складальної деталі на поверхню металу 
поносять її контур, центри отворів, лінії згинів. Процес креслен
ня деталі натурального розміру на поверхні металу називають 
розмічанням.

Для виготовлення однакових деталей користуються шабло
ном. Це деталь натурального розміру, виготовлена з картону, 
фанери, жерсті, руберойду, дерева. Процес перенесення контурів 
деталі, центрів отворів, вирізів за допомогою шаблона на мета
лопрокат називають позначенням.
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Для позначення деталі шаблон накладають на поверхню ме
талу, наносять рисувалкою або крейдою по периметру шаблона 
лінії контуру деталі, набивають кернером центри отворів.

Шаблони й ескізи виготовляють у розмічальній майстерні, що 
входить до складу цеху обробки.

Розмічальна майстерня включає виробниче приміщення, 
склад матеріалів, склад шаблонів, кімнату начальника майстер
ні, роздягальню.

Площа основного виробничого приміщення визначається з 
розрахунку 16 - 20 м2 на кожного розмітника. Приміщення має 
опалюватись, щоб забезпечувалась температура 16 - 18 °С, а та
кож добре освітлюватись природним і штучним світлом.

Для виготовлення дерев’яних шаблонів у майстерні встанов
люють фугувальний верстат, циркулярну і стрічкову пилки.

Оскільки робота деревообробних верстатів супроводжується 
шумом, вони мають бути ізольовані від основного виробничого 
приміщення. Якщо цього добитися неможливо, дерев’яні шабло
ни виготовляють в окремій столярній майстерні.

Для різання картону, фанери і жерсті у виробничому примі
щенні встановлюють ножиці; для пророблення отворів у шабло
нах — діропробивний прес; для заточення інструменту — заточу
вальний верстат.

Основне устаткування майстерні — розмічальні столи, на 
яких виготовляють шаблони, а також розмішують креслення та 
інструмент: сталевий ніж і ножиці для різання картону, рубе
ройду, толю; ножиці для різання дахового заліза; пилку для рі
зання дерев’яних рейок; молотки масою від 200 до 600 г; виски і 
сталеві струни діаметром 0,5 - 1,0 мм. Графітові й кольорові олів
ці для креслення та маркування шаблонів; шнури для нанесен
ня ліній на поверхню металу крейдою.

Розмічальний стіл може бути обладнаний на одне або два ро
бочих місць (рис. 2.23). Поверхня стола — це сталевий лист зав
товшки 12 - 16 мм, завширшки 1800 - 2000 мм, що покладений 
на дерев’яні кбзла 2 заввишки 1200 мм, установлені через 
2000 мм. На поверхню сталевого листа нанесена координатна 
сітка з розмірами сторін квадрата 100 мм.

У розмічальних майстернях виготовляють різні шаблони, які 
розрізняють за видами застосовуваних матеріалів (товстолистова 
сталь, дерево, фанера, картон, руберойд або толь, листова сталь 
завтовшки 0,40 - 1,75 мм), за розмірами і формою деталей (дріб
ні, великі, листові, лінійні, фасонні), за видами технологічних 
операцій (позначання, свердління, кисневе різання, холодне й

д гаряче гнуття, вальцювання, складальні роботи).
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Шаблони з листової сталі, виготовлені з того ж металу, що й 
деталь, називають натуральними. Натуральні шаблони при
значені для пакетного свердління отворів без позначення у фа- 
сонках масою не більш як 20 кг. Щоб запобігти розроблянню 
отворів, натуральний шаблон рекомендують використовувати не 
більш ніж п’ять разів. За потреби свердління більшої кількості 
деталей як шаблони треба застосовувати деталі, просвердлені в 
перших пакетах. Шаблонами в цьому разі можуть слугувати зви
чайні деталі.

Контурні лінії листових деталей наносять рисувалкою і по них 
набивають керни завглибшки 2-3 мм через 200-300 мм, що 
забезпечує контроль за якістю різання деталей.

Рейкові шаблони з дерева призначені для позначення дета
лей завдовжки більш як 1000 мм із кутиків, швелерів і двотавро
вих балок. На шаблони олівцем наносять лінії обрізів, центри 
отворів, контури вирізів тощо.

Для позначення рейку вкладають поряд із деталлю й за до
помогою косинця переносять розміри з рейкового шаблона на 
деталь. Якщо потрібно позначити кілька деталей, риски і знаки 
наносять на рейки олівцями різних кольорів.

Шаблони з картону, толю, руберойду та фанери слугують для 
позначення дрібних листових деталей площею не більш як 0,5 - 
1,0 м2, масою до 20 - ЗО кг і деталей завдовжки до 1000 - 1500 мм 
із кутиків і швелерів.

Шаблони виготовляють зі щільного картону завтовшки 1,5- 
3,0 мм, руберойду або толю 1-го сорту, тришарової фанери 1-го 
сорту.

На обраному матеріалі розмічають контур деталі та центри 
отворів і вирізують по накресленому контуру шаблон. Пробійни
ком у шаблоні роблять отвори, діаметри яких на 1 мм більші за 
діаметри отворів у деталі. У шаблонах із фанери отвори просвер
длюють. Навколо центрів отворів, розмічених кернуванням і які 
не потребують наступного пробивання, кола наносять олівцем на 
картонні шаблони і крейдою на толеві й руберойдні.

Листові шаблонц для дрібних листових деталей (рис. 2.24) 
можна використовувати як для позначення, так і для різання 
деталей на гільйотинних ножицях, продавлювання отворів пре
сами без позначення.

Шаблони для коротких деталей з кутиків і швелерів виготов
ляють так само, як і шаблони для дрібних листових деталей, 
тільки додатково на гранях кутиків і швелерів роблять надрізи 
завглибшки 0,5 мм для перегинання шаблона при позначенні 
деталей.
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Рис. 2.24. Шаблон для дрібних лис
тових деталей:

а — складальна деталь; б — шаблон

Рис. 2.25. Комбінований шаблон:
1 — планки; 2 — дерев’яні рейки

Шаблони з картону, толю 
або руберойду застосовують 
також для позначення фасон
них листових деталей трубо
проводів (розгорнень). Лінії 
розрізів на цих шаблонах по
значають як на плоских лис
тах, так і на зварних трубах.

Для збереження проектних 
розмірів трубопроводів після 

вигинання листів при виготовленні шаблонів розміри розрахо
вують по нейтральній поверхні деталей.

Комбіновані шаблони (рис. 2.25) призначені для позначення 
довгих деталей з кутиків, швелерів, двотаврових балок та універ
сальної листової сталі за групового розміщення отворів. Комбіно
вані шаблони складаються з дерев’яних рейок і планок з отвора
ми. Планки виготовляють із фанери і жерсті.

Шаблони для контролю 
гнутих деталей (рис. 2.26) 
призначені для перевірки 
гнутих циліндричних і 
конічних поверхонь, мал- 
кованих і розмалкованих 

Рис. 2.26. Шаблон для контролю гнутих 
деталей:

а — малкування; б — розмалкування; в — 
поперечний перетин гнутих профілів

кутиків, холодногнутих 
елементів, а також для 
позначення отворів у гну
тих деталях після їх зги-
пання. Шаблон для перевірки кутів малкування і розмалкуван- 
пя, а також правильності поперечного перетину холодногнутих 
елементів виготовляють із тонколистової сталі, Іпаблони для ко
нтролю циліндричних поверхонь — із дошок завдовжки по дузі 
не менш як 1,5 м.

Шаблони, виготовлені з картону й деревини, маркують хіміч
ним олівцем, виготовлені з металу — рисувалкою або олійною 
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фарбою. Маркування включає номер замовлення, номер крес
лення, позначення складальної марки деталі, розмір деталі, кі
лькість деталей, діаметр і кількість отворів. Шаблон може бути 
виданий для роботи тільки після того, як на ньому розпишуться 
виконавець розмітки й бригадир розмітників (контролер).

Маркування деталей і напівфабрикатів наносять пензлем без 
трафарету білилом або олівцем. Марку сталі й номер плавки 
(якщо потребує креслення) вибивають літерно-цифровими клей
мами, обводять білилом і також ставлять клеймо розмітника. 
Правильність нанесення маркування засвідчується клеймом 
працівника ВТК.

2.7. Розмічання труб вентиляції
Вентиляційні труби, виготовлені зі сталі та алюмінієвих спла

вів завтовшки від 0,75 до 3,0 мм, бувають круглого або прямокут
ного перетину, з круглими чи прямокутними фланцями, прива
реними на кінцях. За безфланцевого з’єднання труби вставляють 
одна в одну і з’єднують клейкою мастикою. Застосовують також 
безфланцеве з’єднання за допомогою вкладиша з установленням 
самонарізних гвинтів. Труби бувають прямолінійні, криволінійні 
та фігурні (перехідні патрубки). При виготовленні труб і патруб
ків порівняно складними операціями є побудова розгорнення й 
розмічання листового матеріалу для труби.

Розмічання елементів труб

Під час розмічання труб слід пам’ятати, що розміри труб у 
кресленнях задані від зовнішніх поверхонь стінок, тому від знай
деної довжини розгорнення треба віднімати товщину стінок. Під
гінні труби виготовляють із припуском на кінцях 15 - ЗО мм. 
Труби, які з’єднують контактним зварюванням, розмічають із 
припуском на перекрій під зварювання (для одного шва припуск 
становить 20 мм).

Нижче описацо побудову розгорнень бічних поверхонь деяких 
елементів труб вентиляції. Розгорнення основ не будують, оскі
льки вони є простими геометричними фігурами (коло, квадрат 
тощо). У низці прикладів наведено тільки теоретичні побудови 
розгорнень, тому під час практичних розрахунків треба врахову
вати припуски по довжині, ширині й товщині матеріалу.

Для розмічання площин труб, виготовлених за макетами й 
еталонами, застосовують шаблони відповідних площин і патруб-

А ків*
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Круглі прямі труби

Ширину розгорнення В труби (рис. 2.27) визначають за фор
мулою

В = л(О - з) = 3,14(1) - з), 

де В — зовнішній діаметр труби, мм; з — товщина металу, мм.
£ Розгорнення труби

Рис. 2.27. Розгорнення круглої прямої труби

Від отриманого значення віднімають 2 мм, щоб забезпечити 
вільну посадку фланця; якщо стик утворюється за допомогою 
шовного зварювання, то залишають припуск 20 мм. Довжину 
розгорнення Ь визначають за довжиною труби (для забійних труб 
до знайденої довжини додають припуск 15 - ЗО мм на один кі
нець). У разі виготовлення труб з відігнутими фланцями або за 
безфланцевого з’єднання труб довжину розгорнення збільшують 
па ширину фланців або на довжину ділянки, що вставляється в 
іншу трубу.

Конічна труба з різними діаметрами

Розмічання циліндричного переходу зводиться до побудови 
розгорнення усіченого конуса з діаметрами великої основи О і 
малої основи </, висотою Н. (рис. 2.28). За розмірами І), (і та Н бу
дують бічний вид конуса АСВЕ. Продовженням твірних конуса 
АЕ і СВ до перетину знаходять центр О, що лежить на осьовій 
лінії, і з нього циркулем проводять дві дуги через точки А та Е. 
Від довільно обраної точки А і за допомогою дроту чи тонкої рей
ки відкладають довжину кола великої основи 27, позначають точ
ку Сі і з’єднують точки Аі і Сі з точкою О. Проведені лінії пере
тинають малу дугу в точках Е\ і Вр Фігура А\С\В\Е\ і є розгор
ненням усіченого конуса. А
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Розгорнення

Рис. 2.28. Розгорнення патрубка при переході 
з одного діаметра на інший

Для розмічання переходу з прямокутного перетину на круг
лий (рис. 2.29) будують розгорнення усіченого конуса з діаметром 
верхньої основи (кола) о?, умовним діаметром нижньої основи 
(прямокутника) Б та висотою Н. Величину Б визначають за при
пущення, що довжина його кола дорівнює периметру прямокут
ної основи переходу, тобто 2 (А + В).

Із залежності 3,140 = 2(А + В) знаходять

В = 2(^+В) = 0>63(А+В).
3,14
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Рис. 2.29. Розгорнення патрубка при переході 
з прямокутного перетину на круглийА
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Після цього будують бічний вид конуса аЬс<1 за розмірами сї, Б 
•пі Н, визначають вершину розгорнення О і з неї через точки а та 
с проводять дуги основ конуса. На верхній дузі відкладають роз
мір сі, на нижній — сторони прямокутної основи А, В.

Щоб забезпечити плавність переходу при гнутті, на розгор
нення наносять лінії розсікань 1 -4, які спрямовані в точку О, а 
завдовжки дорівнюють 2/3 Н.

Усічений конус із непаралельними основами

Наближену побудову розгорнення виконують у такому поряд
ку. За розміром діаметра основи Б під усіченим конусом будують 
коло і ділять його на 12 однакових частин (рис. 2.30). Точки поді
лу кола проектують на лінію нижньої основи конуса, а сліди про
екцій з’єднують лініями з вершиною конуса. У результаті утво
рюється низка ділянок бічної поверхні усіченого конуса (У0"; 1'1"; 
2'2"; 3'3"; 4'4"; 5'5"; &&'. Від довільного центра радіусом, що дорі
внює твірній конуса, проводять дугу кола розгорнення, на якій 
відкладають 12 однакових дуг, що відповідають частинам основи 
конусів. Через точки поділу дуги розгорнення до вершини прово
дять 12 твірних ліній і на кожній з них відкладають отримані 
відрізки бічної поверхні. З’єднавши плавною кривою точки на 
твірних лініях, отримують розгорнення бічної поверхні.

Рис. 2.30. Розгорнення патрубка усіченого конуса 
з непаралельними основами
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Розділ 2

Усічений круговий циліндр

Розгорнення бічної поверхні усіченого кругового циліндра 
(рис. 2.31) будують у такий спосіб. Проводять коло основи цилін- і 
дра діаметром Б і ділять його на 12 однакових частин, точки по
ділу кола проектують на усічений циліндр і отримують низку 
твірних усіченого циліндра: 072"; Г11" і т.д. Збоку проводять 
пряму лінію і від довільної точки 0 на ній відкладають довжину 
розгорнення циліндра, що дорівнює лО. Лінію розгорнення ді
лять на 12 однакових частин, кожна з яких дорівнює 1/12 довжи
ни кола, наносять на них точки від 0 до 12 і через них проводять 
перпендикуляри до прямої. На кожному перпендикулярі відкла
дають відповідну довжину твірної поверхні 0'0"; 17" і т.д. (верхні 
точки 0"; 1" на рис. 2.31 не позначені). З’єднавши кінці твірної і 
плавною кривою, отримують розгорнення бічної поверхні усіче
ного циліндра.

Рис. 2.31. Розгорнення труби усіченого кругового циліндра

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

Кругле коліно

Коліно ділять на кілька однакових ланок, наприклад на три, і 
розгортають одну з них, наприклад КЬММ (рис. 2.32). На фрон
тальній проекції ланки проводять осьову лінію 0-8 і півколо 
ділять на вісім однакових частин. Із точок 1, 2 і т.д. проводять 
лінії А, В, С, В, Г, О, Н,1, Б паралельно основам ланки КЬ і М№ 
Відрізки ліній, позначені стрілками, є ординатами для побудови 
ланки коліна. Відкладають відрізок прямої, що дорівнює пБ, і

А ділять його на 16 однакових частин. Через точки поділу прово-
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дять перпендикуляри, на яких відкладають ординати А, В і т.д. 
(послідовність перенесення ординат видно з ескізу розгорнення). 
З’єднавши кінці ординат плавними кривими, отримують необ
хідне розгорнення, за яким розкроюють дві інші ланки.

Перетин двох прямих кругових циліндрів (рис. 2.33). Ме
тою розгорнення бічних поверхонь двох циліндрів, що перетина
ються, є побудова кривої перетину на розгорненні вертикального 
циліндра та вирізу на розгорненні горизонтального циліндра.

Розгорнення бічної поверхні вертикального циліндра будують у 
такому порядку. На проекції циліндра креслятв півколо верхнього 
циліндра радіусом Я, яке ділять на вісім однакових частин. Через 
точки 0,1,2, 3,4 проводять твірні вертикального циліндра до пе
ретину з поверхнею горизонтального циліндра. Твірні, спро
ектовані без перекручування, позначені літерами А, В, С, Е, Г. А
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Підкладають відрізок прямої, що дорівнює 2яВ, і ділять його на 
16 однакових частин, які нумерують у тому ж порядку, що й точ
ки поділу кола на фронтальній проекції циліндра. З точок 0,1,2, 

іЗ, 4 до горизонтальної лінії проводять перпендикуляри, на яких 
підкладають твірні А, В, С, Е, Г. Нижні точки твірних з’єднують 
плавною кривою й отримують шукану лінію перетину циліндрів.

Розгорнення горизонтального циліндра будують у такий спо
сіб. Розгортають його бічну поверхню, одна сторона якої дорівнює 
пО, інша — К. На розгорненні будують сітку із взаємно перпен
дикулярних ліній, за якою визначають справжнє положення то
чок на вирізі в циліндрі. Для цього виконують допоміжну побу
дову й графічно визначають довжину відрізків прямих О, Н, І, 
Потім паралельно осям розгорнення циліндра відкладають від
різки О, Н, І, перенесенням їх із профільної проекції, і дуги 
0' - Г; Г - 2'-, 2' - 3'; 3і - 4і перенесенням їх із фронтальної проек
ції. Проектуванням відрізків до взаємного перетину визначають 
шукані точки, з’єднавши які отримують справжній вигляд вирізу 
на розгорненні горизонтального циліндра.

2.8. Площинне розмічання за шаблонами
Як уже зазначалось, шаблоном називають пристрій, за яким 

виготовляють або перевіряють великі партії однакових деталей. 
Шаблонами доцільно користуватися й при розмічанні навіть не
великих партій складних деталей, оскільки це потребує багато 
часу.

Суть розмічання за шаблонами полягає в тому, що шаблон 
накладають на попередньо пофарбовану заготовку (деталь) і про
водять рисувалкою 
риску вздовж контуру 
шаблона (рис. 2.34, а), 
потім по рисках нано
сять керни. За такого 
способу розмічання 
зникає потреба в дода
ткових побудовах.

Шаблони застосо
вують не тільки для 
розмічання контуру 
деталі. За їх допомо
гою зручно розмічати 
й центри отворів (див. 
рис. 2.34, б), особливо 

Рис. 2.34. Прийоми розмічання за шаблона
ми контуру (а) та отворів (б)
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якщо цих отворів багато й всі вони мають збігатися з такими са
мими отворами у спряженій деталі (фланці труб, трійників тощо).

Шаблони виготовляють із тонкої листової сталі завтовшки від 
1,5 до 3 мм. Складні шаблони оснащують спеціальними упорами 
й пристроями для їх встановлення і закріплення на деталях, які 
розмічають.

Шаблони мають маркування, в якому зазначено: тип виробу, 
номер креслення та номер деталі, що розмічається, а також но
мер креслення, за яким виготовлений шаблон.

2.9. Просторове розмічання
Просторове розмічання — це розмічання поверхонь заго

товки (деталі), розміщених у різних площинах і під різними ку
тами, його виконують від якої-небудь вихідної поверхні або роз
мічальної риски, обраної за базу.

Базою можуть слугувати оброблені й необроблені поверхні, 
площини, розміщені в середній частині деталі, або центри отво
рів. Іноді базову поверхню отримують після часткової обробки 
деталі, розміченої від необробленої базової поверхні, тощо. Тому 
перш ніж приступити до розмічання потрібно обміркувати про
цес, вибрати базову поверхню, від якої можна розмістити най
більшу кількість осей і площин, установити головні осі заготовки, 
кількість положень заготовки на плиті та їх послідовність.

Прийоми просторового розмічання істотно різняться від при
йомів площинного. Особливість просторового розмічання полягає 
в тому, що доводиться не просто розмічати окремі поверхні заго
товки, розміщені в різних площинах і під різними кутами одна 
відносно одної, а й узгоджувати розмічання цих поверхонь між 
собою. Просторове розмічання, як правило, виконують на розмі
чальній плиті. Установивши відповідним чином деталь на плиту 
й зв’язуючи розмітку кожної площини деталі із загальною пло
щиною розмічальної плити, тим самим узгоджують розмітку 
окремих площин між собою.

2.10. Інструмент і пристрої для просторового 
розмічання

Розмічальний інструмент

Для виконання просторового розмічання крім описаних вище 
розмічальних інструментів застосовують й інші такого самого

А призначення, але дещо вдосконалені. Наприклад, поряд з рейс-
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мусом (див. рис. 2.2) використовують рейсмус із мікрометричним 
гвинтом, в якому рисувалка закріплена двома муфтами, 
з’єднаними між собою мікрометричним гвинтом. При обертанні 
гвинта муфта разом із рисувалкою повільно підіймається або 
опускається. Такий рейсмус забезпечує точніше встановлення 
рисувалки на потрібні розміри.

Новатор К.П. Ригін запропонував оригінальну конструкцію 
спеціального рейсмуса для нанесення рисок, паралельних оброб
леним площинам (рис. 2.35, а). Він складається з рисувалки І, за
кріпленої гвинтом 6 у держаку 5, з нанесеними на її поверхню мі
ліметровими поділками, і втулки 2 з напрямною площиною А та 
поділками ноніуса В. Для точного встановлення рисувалки слугує 
хомутик 4, з’єднаний із втулкою 2 мікрометричним гвинтом 3.

Рис. 2.35. Спеціальні рейсмуси:
а — ручний рейсмус із мікрометричним гвинтом конструкції К.П. Ригіна;

б — копіювально-розмічальний рейсмус

У разі розмічання за шаблоном, коли шаблон щільно не при
лягає до розмічуваної деталі, успішно користуються копіюваль
но-розмічальним рейсмусом (див. рис. 2.35, 6). Його штатив ні
чим не відрізняється від штативів звичайних рейсмусів. Рисува
лка 1 може переміщуватись по вертикалі. Під дією пружини 8 
нона завжди притискається до деталі, що розмічається; натяг 
пружини регулюється за допомогою ковпачка 7.

Крім рейсмусів різних конструкцій для наведення розмічаль
них рисок застосовують також точніші інструменти — штанген- 
ройсмуси, які забезпечують точність до 0,05 мм і вище.

Вічні поверхні деталей циліндричної форми можна розмічати
центрувальним штангенрейсмусом конструкції новатора д 
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Рис. 2.36. Центрирувальний штангенрейсмус К.Ф. Крючека

К.Ф. Крючека (рис. 2.36). Він складається з центрувальної рам- 
ки-каретки І, яка переміщується по стояку звичайного штанген- 
рейсмуса. На рамці-каретці з одного боку є вилка-центрошукач 2, 
а з іншого — кутовий виступ 3. До встановленої на плиті деталі 
інструмент підводять так, щоб робочі боки вилки 2 щільно при
лягали до циліндричної поверхні вала. Потім рамку 1 закріплю
ють на стояку й по ній вивіряють деталь відносно плити. Після 
цього штангенрейсмус повертають на 180° і вістрям виступу З 
наносять осьову риску вздовж поверхні вала.

Пристрої для цросторового розмічання. Перш ніж при
ступити до розмічання заготовку встановлюють і вивіряють на 
розмічальній плиті, користуючись опорними підкладками, роз
мічальними кубиками, призмами й домкратами різних кон
струкцій.

Опорні підкладки під деталь (рис. 2.37, а) захищають поверх
ню плити від механічних пошкоджень. Для зменшення маси й 
забезпечення зручності користування підкладки часто роблять

А порожнистими.
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Рис. 2.37. Пристрої для просторового розмічання

Циліндричні деталі найлегше встановлювати з використан
ням точних призматичних підкладок (призм) із трикутними ви
різами (див. рис. 2.37, б).

Крім звичайних широко застосовують вдосконалені призми з 
різними пристроями для закріплення деталей (див. рис. 2.37, в). 
Зп потреби регулювання з невеликою втратою по висоті часто 
Вдаються до вивіряння деталі за допомогою здвоєних регульова
них клинів (див. рис. 2.37, г).

У разі встановлення й вивіряння важких деталей частіше ко
ристуються гвинтовими домкратами (рис. 2.38, а). За формою 
опорної головки їх поділяють на домкрати з кульовою опорою, 
Призматичні й роликові. Багато деталей при встановленні на 
розмічальну плиту виявляються настільки нестійкими, що їх до
водиться прикріплювати до косинців або до спеціальних розмі
чальних кубиків (див. рис. 2.38, б). Кубики зазвичай виготовля
ють порожнистими. Приклад прикріплення деіалі до кубиків 
Наведено на рис. 2.38, в.

Для встановлення деталей, на які потрібно нанести розмічу
вальні лінії під кутом, що не дорівнює 90°, застосовують низку
Конструкцій різних поворотних пристроїв та інших присто- д
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Рис. 2.38. Гвинтові домкрати і розмічальні кубики

сувань. Рис. 2.39, а, б ілюструє універсальну конструкцію 
А.Ф. Доминчака, за допомогою якої наносять розмічальні похи
лі лінії незалежно від того, в якій площині вони розміщені. 
Призма 2 цього пристрою повертається відносно основи 1 за до
помогою черв’ячного механізму, зв’язаного рукояткою. Призма 
має шкалу із поділками у градусах, а до основи прикріплена 
шкала ноніуса 3. У потрібному положенні призму 2 закріплю
ють болтами. У разі розмічання невеликих деталей її встанов
люють безпосередньо на поворотну призму (див. рис. 2.39, а), а 
при розмічанні великих на поворотну призму встановлюють 
рейсмуси (див. рис. 2.39, б).

Найбільше економиться часу на закріплення деталей при 
розмічанні в разі застосування магнітних пристосувань (див. рис. 
2.39, в). При цьому підвищується точність розмітки й полегшу-

А ється доступ до деталі.
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Рис. 2.39. Високопродуктивні розмічальні пристрої

2.11. Точне розмічання
Точне розмічання виконують розглянутими вище прийомами 

площинного й просторового розмічання, але з використанням 
точніших вимірювальних і розмічальних інструментів.

Інструменти для точного розмічання зображено на рис. 2.40.
Остаточне вивіряння заготовок, установлюваних на розмі

чальній плиті, проводять за індикатором. Для нанесення прямих 
ліній, як і за звичайного розмічання, слугують висуванки, ліній
ка або косинець. У разі точного просторового розмічання горизон
тальні риски наносять штангенрейсмусом (див. рис. 2.40, а), а в 
разі досить точного — вимірювальними плитками з рисувальною 
боковиною (див. рис. 2.40, б) або за допомогою плоскої рисувалки, д
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Рис. 2.40. Інструменти для точного розмічання:
а — нанесення горизонтальних ліній штангенрейсмусом; б—прилад 

для точного розмічання за допомогою вимірювальних плиток; в — плоскі ри- 
сувалки; г — прилад (штангенциркуль) для креслення кіл; 1 — розмічальна 
плита; 2 — деталь; 3 — косинець; 4 — штангенрейсмус; 5 — прилад-обойма;
6 — вимірювальні плитки; 7 — рамка; 8 — затискний гвинт; 9,10 — рису

вальні боковини

встановленої на плитці-калібрі без спеціальної підставки-обойми 
(див. рис. 2.40, в). Необхідний розмір у кожному окремому випа
дку встановлюють підкладанням під рисувалку набору плиток.

Паралельні прямі лінії і дуги кіл наносять розмічальним шта
нгенциркулем або пристроєм типу штангенциркуля, який скла
дають із набору вимірювальних плиток (див. рис. 2.40, г).

Зовнішні розміри деталей у процесі точного розмічання вимі
рюють штангенциркулем і мікрометром, а внутрішні — мікро
метричним нутроміром. Кути і похилі риски розмічають за допо
могою універсальних та оптичних кутомірів, кутомірних плиток і 
косинців.
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Прийоми точного розмічання

Точне розмічання виконують у такій послідовності. Спочатку 
і) поверхні заготовки усувають всі нерівності й зачищають її, по
тім фарбують розчином мідного купоросу (дві чайні ложки на 
склянку води) і висушують. Перед нанесенням розмічальних лі
ній на пофарбовану поверхню визначають базу, від якої будуть 
підраховувати всі розміри профілю деталі, що розмічається. За 
точного розмічання доводиться не просто акуратно наносити на 
заготовки перпендикулярні чи паралельні риски, а й проводити 
їх на точно заданій відстані одну від одної. У такому разі корис
туються вимірювальними плитками, штангенциркулем, а також 
вдаються до різних побудов.

2.12. Брак при розмічанні та заходи для його 
попередження

У процесі розмічання насамперед виявляють брак деталей з 
вини заготівельних цехів (ливарних, ковальських та ін.), коли 
вилиті заготовки або поковки не відповідають розмірам крес
лень, мають перекоси, скривлення тощо. Такі заготовки подаль
шій обробці не піддають і їх розмічання припиняють. Є й інші 
причини, які можуть призвести до неправильного розмічання.

Помилкові розміри креслення слюсар або розмітник автома
тично переносить на заготовку, яку розмічає, внаслідок чого ви
ходить брак.

Неточність розмічальної плити буває наслідком її зношення. 
Тому розмічальні плити потрібно періодично перевіряти за до
помогою рівня й перевірних лінійок. Неточність розмічальних 
пристроїв спричинює неправильне розмічання. Щоб запобігти 
браку, розмічальні пристрої періодично потрібно перевіряти. Не- 
точність розмічального й вимірювального інструменту є наслід
ком його зношення в результаті частого користування ним. На 
жаль, слюсар або розмітник не завжди спроможний самостійно 
виявити ці недоліки. Адміністрація цеху зобов’язана видавати 
для користування тільки ретельно перевірений інструмент, а 
слюсар періодично має здавати на перевірку весь інструмент, 
яким користується, і дбайливо поводитись з ним у процесі ро
боти.

Більшість із зазначених вище причин браку безпосередньо не 
залежить від роботи слюсаря чи розмітника, однак досвідчений 
працівник має вчасно виявляти й усувати їх. Нижче наведено
причини браку, які залежать безпосередньо від слюсаря. д
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1. Неправильне читання креслення призводить до помилок у 
розмітці. Слюсар зобов’язаний ретельно розібратися в кресленні, 
а якщо він неспроможний це зробити, слід звернутися за допомо
гою до бригадира чи майстра.

2. Помилки при відкладанні розмірів трапляються в резуль
таті неправильних обмірювань заготовки або в тому разі, коли 
частину розмірів слюсар відкладає від чорнових поверхонь дета
лі, а частину — від базових.

3. Помилки при встановленні деталей без вивіряння призво
дять до перекосів, й отже, до неправильного розмічання, тому 
потрібно ретельно й уважно встановлювати і вивіряти заготовки 
на розмічальній плиті.

4. Неправильне використання пристроїв; наприклад, замість 
вимірювальних підкладок під час вивіряння деталі на плиті слю
сар підклав звичайні підкладки, неправильно наклав шаблон 
тощо.

5. Недбале розмічання з вини слюсаря; наприклад, на крес
ленні зазначено довжину радіуса, а слюсар або розмітник від
клав довжину діаметра, неправильно розмістив отвори відносно 
центрових рисок, неточно встановив розхил циркуля тощо.

Наведених прикладів достатньо, щоб усвідомити характер по
милок і зрозуміти, з якою увагою має ставитись слюсар до своєї 
роботи.

2.13. Техніка безпеки при виконанні розмічання
Під час виконання розмічання слюсар має пам’ятати про гос

трі кінці рисувалок і заготовок, розміщених на плиті. Вони мо
жуть серйозно травмувати робітника.

З метою безпеки під час роботи, а також під час перерв на ві
льні вістря рисувалок і рейсмусів рекомендується надягати запо
біжні ковпачки.

Розмічальні риски можна кернувати як простим кернером, 
так і електричним. В останньому випадку слід ретельно дотри
муватись правил електробезпеки. Треба пам’ятати, що напруга 
за контакту корпусу кернера із заготовкою, що розмічається^ у 
момент нанесення керна дуже висока, тому якщо ізоляція стру- 
монесівних частин кернера пошкоджена, то під напругою вияв
ляться і корпус кернера, і заготовка. Робітника, який доторк
неться до такої заготовки, може уразити струм. Тому заготовка 
або деталь, що розмічається, при роботі електричного кернера 
має бути надійно заземлена.
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Треба стежити, що установлені на розмічальні плити, призми, 
домкрати та інші пристрої заготовки міцно трималися і не могли 
впасти.

Укладати листові заготовки на плиту для розмічання і зніма
ти їх після розмічання потрібно в рукавицях, щоб не порізати рук 
гострими кромками матеріалу.

Практичні поради щодо розмічання металоконструкцій

Перед розмічанням заготовку слід підготувати, виконавши 
такі операції:

♦ очистити її від бруду й іржі;
♦ знежирити заготовку;
♦ оглянути заготовку, щоб виявити дефекти;
♦ перевірити габаритні розміри і припуски на обробку;
♦ визначити розмічальну базу;
♦ нанести на заготовку допоміжну рідину для розмічання (роз

чин крейди, мідного купоросу);
♦ накреслити на заготовці лінії і точки, визначити вісь симетрії;
♦ якщо за розмічальну базу взято отвір, вставити в нього де

рев’яну пробку.

2.14. Рубання металу
Рубанням називають операцію обробки металу зубилом, 

крейцмейселем або канавковиком за допомогою молотка.
Різальними інструментами при рубанні слугують зубило, 

крейцмейсель, канавковики, ударним — молоток. Точність обро
бки рубанням становить 0,4 - 0,7 мм. До цього процесу вдаються 
лише тоді, коли заготовки з тих або інших причин не вдається 
обробити на верстатах. Рубанням виконують такі операції: вида
лення зайвих шарів металу з поверхні заготовок (обрубування 
виливків, зварних швів, прорубування кромок устик під зварю
вання тощо); видалення твердої кірки; обрубування кромок і за
дирок на кованих і вилитих заготовках; розрубування на частини 
листового матеріалу; вирубування отворів у листовому матеріалі; 
прорубування змазувальних канавок та ін.

Технологія рубання металу залежить від роду роботи. Вико
нують рубання в лещатах, на плиті або на ковадлі. Дрібні заго
товки і виливки при рубанні закріплюють у стільцевих лещатах. 
Дефекти зварних швів і припливи у великих деталях обрубують 
на місці.

Рубання металу ручним зубилом — дуже трудомістка й склад
на операція, тому треба намагатися максимально її механізувати, а
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Рис. 2.41. Положення стоп ніг 
слюсаря під час рубання металу 

зубилом

Засобами механізації рубан
ня металу є заміна його на об
робку абразивним інструмен
том, а також заміна ручного зу
била на пневматичне або елек
тричний рубальний молоток.

Розглянемо основні правила 
й прийоми робіт при ручному 
рубанні. Перш ніж приступити 
до рубання слюсар має підготу
вати своє робоче місце. Насам
перед треба дістати з верстатно
го ящика зубило і молоток і по
класти зубило на верстат зліва 
від лещат різальною кромкою 
до себе, а молоток — справа від 
лещат бойком, спрямованим до 
лещат.

Велике значення для продуктивного рубання має правильне 
положення тіла слюсаря: під час рубання треба стояти біля ле
щат упівоберта до них; корпус робітника має знаходитись лівіше 
від осі лещат. Ліву ногу треба виставляти на півкроку вперед так, 
щоб вісь стопи розмістилася під кутом 70-75° відносно лещат. 
Праву ногу трохи відставити назад, розвернувши стопу під кутом 
40 - 45° відносно осі лещат (рис. 2.41). Молоток потрібно брати за 
рукоятку так, щоб рука знаходилася на відстані 20 - ЗО мм від йо
го кінця (рис. 2.42, а). Рукоятку обхоплюють чотирма пальцями і 
притискають до долоні; при цьому великий палець накладають 
на вказівний і всі пальці міцно стискають. Зубило треба тримати 
лівою рукою, не дуже стискаючи пальці, на відстані 20 - ЗО мм 
від його.головки (рис. 2.42, б).
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У процесі рубання зубило слід спрямовувати під кутом 30- 
35° відносно оброблюваної поверхні (рис. 2.43, а). За меншого 

кута нахилу воно ковзатиме, а не різатиме (див. рис. 2.43, в), а за 
більшого — буде надмірно заглиблюватися в метал і даватиме 
більші нерівності обробки (див. рис. 2.43, г).

Рис. 2.43. Прийоми рубання:
а — за рівнем губок лещат; б — за розмічальними рисками; 
в, г — відповідно за малого й великого кута нахилу зубила

Для процесу ручного рубання в лещатах істотне значення 
має також правильне встановлення зубила відносно вертикаль
ної площини нерухомої губки лещат. Нормально встановленою 
різальною кромкою зубила вважають кут 40 - 45° (рис. 2.44, а). 
За меншого кута площа зрізу збільшується, рубання стає важ
чим, і процес його сповільнюється (див. рис. 2.44, б), за більшо
го — стружка, завиваючись, створює додатковий' опір зрізу, пове
рхня зрізу виходить грубою і рваною; можливе зміщення загото
вки в лещатах (див. рис. 2.44, в).

Продуктивність і якість рубання залежать від виду розмаху й
удару молотком. Розрізняють удар кистьовий, ліктьовий і пле- д 
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Рис. 2.44. Встановлення зубила в робоче положення 
відносно губок лещат

новий. За кистьового розмаху удари молотка виконуються силою 
кисті (рис. 2.45, а). Таким ударом користуються в разі легкої робо
ти для знімання стружки чи видалення невеликих нерівностей. 
За ліктьового удару рука згинається в лікті (див. рис. 2.45, б), удар 
виходить сильнішим. Ліктьовий удар застосовують при звичай
ному рубанні, коли треба зняти шар металу середньої товщини, 
або під час прорубування пазів і канавок. За плечового удару 
розмах найбільший (див. рис. 2.45, в), а удар — найсильніший. 
До плечового удару вдаються при рубанні товстого металу, ви
даленні товстих шарів за один прохід, розрубуванні металу й об
робці великих площин.

Продуктивність праці слюсаря під час рубання залежить та
кож від характеру і місця рубання, сили удару молотком, темпу 
рубання.

У разі рубання із застосуванням кистьового удару в середньо
му роблять 40 - 50 ударів за хвилину, за важчої роботи й плечо
вого удару темп рубання знижується до ЗО - 35 ударів за хвилину.
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Рис. 2.45. Рух (розмах) молотка при кистьовому (а), ліктьовому (б) 
та плечовому (в) ударі
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Удар молотка по зубилу має бути влучним. Влучним вважа
ють такий удар, за якого центр бойка молотка попадає в центр 
головки зубила, а рукоятка молотка із зубилом утворює прямий 
кут. Рубати можна тільки гостро заточеним зубилом, бо тупе зі
сковзує з поверхні, рука від цього швидко стомлюється і в резуль
таті втрачається правильність удару.

Розміри стружки, яку знімають зубилом, залежать від фізич
ної сили робітника, розмірів зубила, ваги молотка і твердості оброб
люваного металу. Найпродуктивнішим вважають рубання, за якого 
за один прохід знімається шар металу завтовшки 1,5-2,0 мм. У 
разі знімання шару більшої товщини слюсар швидко стомлюєть
ся, а поверхня рубання виходить нечистою.

Крихкі метали (чавун, бронза) треба рубати від краю до середи
ни заготовки, щоб запобігти відколюванню краю деталі. Іноді з цією 
метою з краю заготовки напилком знімають фаску, і тоді рубання 
ведуть у звичайному напрямку (див. рис. 2.43, б). Під час рубання 
в’язких металів (м’яка сталь, мідь, латунь) різальну кромку зубила 
рекомендується періодично змочувати машинним маслом або ми
льною емульсією.

Рубання в лещатах можна виконувати за рівнем губок лещат 
або вище від цього рівня — по розмічальних рисках (див. рис. 
2.43, а, б). За рівнем губок лещат найчастіше рубають тонкий 
метал, вище від нього — широкі поверхні заготовки.

При обрубуванні широких поверхонь з метою економії часу 
доцільно користуватися крейцмейселем і зубилом. Спочатку 
крейцмейселем прорубують канавки, а потім зубилом зрубують 
виступи, що утворилися.

Щоб правильно виконувати рубання, потрібно добре володіти 
зубилом і молотком, тобто правильно їх тримати, правильно роз- 
махуватись й ударяти без промахів по головці зубила.

2.15. Інструмент для рубання металу
Різальний інструмент

Різальним інструментом для рубання металів слугують зуби
ла, крейцмейселі і канавковики. Зубила для рубання гарячого 
металу називають ковальськими, а для рубання холодного мета
лу — слюсарними.

Слюсарне зубило складається з трьох частин: робочої, серед
ньої та ударної.

У процесі обробки різанням потрібної форми деталь набуває 
внаслідок видалення надлишку металу у вигляді стружки. При д
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Рис. 2.46. Схема процесу різання під час роботи зубилом:
а — розподіл сил на клині; б — вплив кута загострення на процес різання; 

в — утворення стружки під час рубання та геометрія зубила

цьому різальній частині інструменту надають форми клина. Зу
било — найпростіший різальний інструмент, в якому клин ви
ражений особливо чітко (рис. 2.46).

Дія клинчастого інструменту на оброблюваний метал зміню
ється залежно від положення клина й напрямку дії сили, при
кладеної до його основи.

Розрізняють два основні види роботи клина:
1) вісь клина і напрямок дії сили, прикладеної до його основи, 

перпендикулярні до поверхні заготовки (див. рис. 2.46, а); у цьо
му разі заготовка розрубується (розколюється) (див. рис. 2.46, б).

2) вісь клина і напрямок дії сили, прикладеної до його основи, 
утворюють з поверхнею заготовки кут менший за 90°; у цьому 
разі із заготовки знімається стружка.

Форма різальної частини (див. рис. 2.46, в) і кути її загострен
ня визначають геометрію різального інструменту (зубила). По
верхні робочої частини зубила називають гранями. Грань, по 
якій сходить стружка металу в процесі різання, називають пе
редньою, а протилежну їй грань, спрямовану до оброблюваної

А поверхні заготовки, — задньою. Перетин передньої і задньої гра
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ней клина утворює різальну кромку, ширина різальної кромки 
зубила зазвичай дорівнює 15 - 25 мм.

Кут, утворений гранями клина, називають кутом загост
рення і позначають грецькою літерою 0 (бета). Кут між перед
ньою гранню й поверхнею різання називають кутом різання і 
позначають літерою 8 (дельта). Кут між передньою гранню й 
площиною, проведеною через різальну кромку перпендикуля
рно до поверхні різання, називають переднім і позначають лі
терою у (гамма). Кут, утворений задньою гранню клина й по
верхнею різання, називають заднім і позначають літерою а 
(альфа).

Чим менший кут загострення, тим менше зусилля треба при
кладати для здійснення різання. Тому величину кута загострен
ня вибирають залежно від твердості оброблюваного металу й 
умов роботи інструменту. Чим твердіший і крихкіший метал, тим 
більший його опір проникненню в нього клина і тим більшим має 
бути кут загострення зубила. Для рубання чавуну й бронзи бе
руть кут 0 = 70°, для сталі середньої твердості 0 = 60°, для міді й 
латуні 0 = 45°, для алюмінію й цинку 0 = 35°.

Задній кут а призначений для зменшення тертя між інструмен
том та оброблюваною поверхнею. Його величина зазвичай стано
вить 3 - 8°. Середня частина зубила має форму, зручну для три
мання його в процесі рубання; як правило, в перетині вона має фор
му прямокутника з овальними гранями або форму багатогранника. 
Головку зубила завжди роблять у вигляді усіченого конуса з напів
круглою верхньою основою. За такої форми головки сила удару мо
лотком по зубилу найефективніша, оскільки удар, що наносять, зав
жди припадає на центр ударної частини зубила, а конусна головка, 
крім того, менше розклепується під час роботи.

Розміри слюсарних зубил наведено в табл. 2.2. Зубила завдо
вжки 100 -125 мм застосовують при виконанні дрібних робіт, а 
завдовжки 150 - 200 мм — для грубої роботи.

Таблиця 2.2. Зубила слюсарні (ГОСТ 7211-54)

«л
Розміри, мм

в Ь Н В1 1 11 І2 Ні Вг т1 X 5 100 8 12 25 10 35 5 10 2-3
І Є1І 

___________
10 125 8 12 35 12 45 5 10 2-3

1_____-— 15 150 10 16 40 15 50 8 14 4-5
£ 20 175 16 25 50 18 60 12 22 4-5

25 260 20 зо 60 20 75 16 28 5-6 С
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Якість зубила залежить від дотримання встановленого режи
му термічної обробки (загартування й відпускання) і правильно
сті заточення. Загартування робочої частини зубила виконують 
нагріванням його на довжину 40-70 мм до температури 800 - 
830 °С (світло-вишнево-червоний кольори розжарювання) та охо
лодження у воді на довжині 15 - ЗО мм із наступним відпускан
ням до появи фіолетових кольорів мінливості. Головку зубила 
загартовують так само на довжині 15 - 20 мм з відпусканням до 
сірих кольорів мінливості.

Відповідно до стандарту, твердість робочої частини зубила має 
бути НРС 52-57, ударної частини — НРС 32-40. Матеріал — 
сталь В7А.

Крейцмейсель різниться від зубила тим, що його різальна 
кромка значно вужча, ніж у зубила. Застосовують його для виру
бування вузьких канавок, шпонкових пазів тощо. Щоб крейцмей
сель, заглиблюючись у канавку, не заклинювався, його різальну 
кромку роблять трохи ширшою від робочої частини, що йде за 
нею. Іноді за потреби обрубування великих площин крейцмей
сель використовують перед застосуванням зубила.

Термічна обробка й геометрія заточення крейцмейселів нічим 
не відрізняється від термічної обробки й геометрії заточення зу
бил. Стандартні розміри крейцмейселів наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3. Крейцмейселі слюсарні (ГОСТ 7212-54)

± _ -^,2____ *>1
11

•1
5=

* Н
і

їй

2♦ 1

Розміри,, мм
В Ь В1 Н Ні 1 11 І2 Із Ь 6і Нз т
2 150 8 12 15 15 зо 10 55 1,5 5 10 3-4
5 150 10 16 20 20 35 12 60 4 8 14 3-4
8 175 10 16 20 20 35 12 60 7 8 14 4-5
0 175 16 25 ЗО 25 45 15 65 8 2 2 4-5
12 200 16 25 35 ЗО 50 15 70 12 12 22 4-5
15 200 16 25 40 35 55 18 80 12 12 22 4-5
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Канавковики застосовують для вирубування змазувальних 
канавок у вкладках і втулках підшипників, профільних канавок 
спеціального призначення, виконання інших подібних робіт. їх 
виготовляють з гострими й напівкруглими різальними кромка
ми. Розміри канавковика залежать від діаметра вкладок під
шипників і втулок, у яких потрібно вирубувати змазувальні ка
навки. Від крейцмейселів вони різняться тільки формою різаль
ної кромки.

Слід зазначити, що операція вирубування канавок трудоміст-
А кі й відповідальна; канавки після вирубування часто виходять 
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нерівними, з неоднаковою глибиною тощо. Тому новатори вироб
ництва вишукують можливості вдосконалення процесів вирубу
вання канавок у вкладках і втулках підшипників застосуванням 
спеціальних пристроїв і механізованих інструментів.

Заточення зубила й крейцмейселя. Верстати для зато
чення різального інструменту можна поділити на три основні 
групи:

1) заточувальні верстати для заточення вручну (точила);
2) універсальні заточувальні верстати для заточення інстру

ментів різних видів;
3) спеціальні верстати (зазвичай напівавтомати) для заточен

ня одного певного виду інструменту.
Для заточення зубил й крейцмейселів, як правило, користу

ються простими верстатами. Інструмент при цьому установлюють 
на підручник 1 простого заточувального верстата (рис. 2.47, а) і з 
легким натисканням повільно переміщують його по всій ширині 
шліфувального круга. Заточення треба проводити з охолоджен
ням у воді. У процесі заточення зубило (крейцмейсель) слід по
вертати то одним, то іншим боком, це забезпечує рівномірне за
точення. Різальна кромка зубила після заточення повинна мати 

Рис. 2.47. Заточення зубила (крейцмейселя) на простому заточувально
му верстаті (а) та шаблон для перевірки правильності заточення (б)
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однакові ширину й кут нахилу до осі зубила. Величину кута за
точення зубила чи крейцмейселя перевіряють за вирізами в 70, 
60, 45 і 35° (див. рис. 2.47, б). Під час заточення зубила або 
крейцмейселя треба закривати захисний екран 2 і запобіжний 
кожух 3 (див. рис. 2.47, а).

Ударний інструмент

До різновидів ударного інструменту належать молотки різних 
призначення і конструкцій.

Слюсарні молотки виготовляють двох типів: із квадратними і 
круглими бойками. Процес виготовлення молотків із квадратни
ми бойками простіший, такі молотки дешевші і тому в практиці 
слюсарної обробки більш поширені. Перевага молотків із круг
лими бойками полягає в тому, що в них зосереджена більша маса 
ударної частини порівняно з тильною, що забезпечує більші силу 
удару та влучність.

Істотним є вибір молотка за вагою. Вага молотка має відпові
дати ширині різальної кромки зубила. Практика підтверджує, 
що для нормального удару при рубанні металу кожному міліме
тру ширини різальної кромки зубила має відповідати 40 г ваги 
молотка, а кожному міліметру ширини різальної кромки крейц
мейселя — 80 г ваги молотка. При виборі ваги молотка, зрозумі
ло, потрібно враховувати також вік і фізичну силу робітника 
(табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Дані для вибору сталевих слюсарних молотків
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Показник Вага молотка, г
50 100 200 300 400 500 600 800 . 1000

Виконувані 
роботи-
Категорія 
робітників, 
для яких 
рекоменду
ється відпо
відна вага 
молотка
Довжина 
рукоятки 
молотка, мм 
Застосову- 
ваність 
молотка

Легкі

Для учнів віком 13 - 14 
років

250-300

Часто

Сері

Для 
учнів 
віком 
15-17 
років

320-

РІЛ

едні

Для 
дорос
лих 
робіт
ників

-350

[ШЄ

Важкі

Для фізично 
розвинених 
робітників

400

Рідко

А
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2.16. Способи виконання рубання
Ручна обробка зубилом вимагає від працюючих дотримання 

основних правил рубання й необхідного тренування. Робітник 
має привчити себе до того, щоб у процесі рубання металу обидві 
руки діяли узгоджено. Правою рукою потрібно точно і влучно 
вдаряти молотком по зубилу, лівою — у проміжках між ударами 
переміщувати зубило по металу.

Залежно від характеру виконання операцій рубати метал мо
жна в лещатах, на плиті або на ковадлі.

Рубання в лещатах. У практиці слюсарної обробки дрібні 
заготовки із листового й смугового металу вирубують у лещатах. 
Для обрубування, наприклад, заготовки під скобу з листового 
металу треба взяти шматок листової сталі завтовшки 4 мм і на 
ньому відповідно до розмірів, зазначених у кресленні, нанести 
розмічальні риски. Після цього заготовку міцно затиснути в ле
щатах так, щоб риски контуру розміченої заготовки знаходились 
на рівні губок лещат. Потім взяти в руки зубило й молоток і ста
ти в положення для рубання (за правилами, описаним вище); 
установити зубило під кутом ЗО - 35° до поверхні губок лещат 
(рис. 2.48, а) і під кутом 45° до затисненої в лещатах сталевої 
пластинки так, щоб середина різальної кромки зубила стикалася 
з металом (див. рис. 2.48, б), зрубати за один прохід надлишок 
металу, позначений контурною рискою. Закінчивши обрубування 
з одного боку пластини, розтиснути лещата, повернути пластину 
іншим боком, затиснути її в лещатах і повторити процес рубання. 
У такій самій послідовності треба обрубувати надлишок металу і 
з усіх інших боків.

При цьому слід пам’ятати, що листовий метал рубається тіль
ки на рівні губок лещат і зубило в процесі такого рубання потрі
бно переміщувати не тільки по рухомій, а й по нерухомій губці 
лещат.

а б

Рис. 2.48. Прийоми рубання листового металу
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Часом слюсареві доводиться обрубувати заготовки по розміча
льних рисках вище від рівня губок лещат. Ця робота більш тру
домістка. На заготовки заздалегідь наносять розмічальні риски, 
а з їх протилежного боку роблять фаски (скіс) за розміром шару 
металу, що знімається (див. рис. 2.43, б). Наявність фаски запобі
гає сколюванню наприкінці кожного проходу, що особливо важ
ливо під час рубання крихких металів.

Заготовку зі смугового металу затискають у лещатах так, щоб 
було видно розмічальні риски. Рубання виконують у кілька прохо
дів: першу зарубку товщини шару, що знімається, роблять за гори
зонтального положення зубила (штрихова лінія на рис. 2.43, б), 
подальше рубання проводять уже за нормального встановлення 
деталі.

Чорнове рубання по розмічальних рисках треба виконувати з 
невеликою товщиною стружки (не більш як 1,5-2 мм), інакше 
оброблювана поверхня виходить нерівною, стружка завивається 
важко, в процесі рубання заготовка осідає, прогинається і може 
навіть вирватися з губок лещат. Чистове рубання проводять за 
товщини шару, що знімається, 0,5 - 0,7 мм.

У лещатах також рубають сталеві і чавунні заготовки невели
ких розмірів із широкими площинами. Цю роботу рекомендуєть
ся виконувати в такій послідовності. Спочатку на передній і зад-
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Рис. 2.49. Рубання широких площин:
а — заготовка після обрубування скосів; б — розмічання поверхні під канавки; 

А в — прорубування канавок крейцмейселем; г — обрубування виступів зубилом
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ній торці заготовки наносять розмічальні риски, паралельні ос
нові деталі, і по них за допомогою зубила зрубують скоси — фаски 
(рис. 2.49, а). Це є обов’язковою умовою, оскільки тільки за наявно
сті скосів крейцмейсель добре забирає стружку й знімає її рівним 
шаром від початку до протилежного краю заготовки. Після цього 
на поверхню й на скіс деталі наносять розмічальні риски, які вка
зують відстань між канавками (див. рис. 2.49, б). Проміжки між 
канавками мають становити 0,8 довжини різальної кромки зуби
ла. Розмічену деталь затискають у лещатах на 3 - 5 мм вище рів
ня губок і приступають до рубання. Попередньо крейцмейселем 
прорубують вузькі канавки (див. рис. 2.49, в), а потім зубилом ви
даляють виступи, що залишилися (див. рис. 2.49, г). Товщина 
стружки, яку знімає крейцмейсель за один прохід, дорівнює 0,5 - 
1,0 мм, а в разі зрубування виступів зубилом — 1,5 - 2,0 мм.

Описаний спосіб обробки широких площин значно полегшує й 
прискорює процес ручного рубання. Чавун, бронзу та інші мета
ли не можна рубати до самого краю заготовки, оскільки при цьо
му край заготовки може викришитися.

Недорубані місця треба рубати з протилежного боку після пе- 
реустановлення оброблюваної деталі.

Змазувальні канавки у вкладишах і втулках підшипників 
прорубують у лещатах (рис. 2.50) спеціальним крейцмейселем- 
канавковиком. Спочатку на увігнутій поверхні вкладиша розмі-

Рис. 2.50. Прорубування змазувальних канавок канавковиком (а) 
на плоскій поверхні (б) та у вкладишах підшипників (в)
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чають розміщення канавок, потім затискають його в лещатах і 
приступають до рубання. Процес прорубування канавки ведуть 
від краю до середини вкладиша підшипника в такій послідовно
сті: установивши канавковик на деякій відстані від краю вкла
диша й наносячи по ньому легкі удари молотком, намічають слі
ди канавок по розмічальних рисках (перший прохід); під час дру
гого проходу канавки поглиблюють, витримуючи їх профіль від
повідно до розмірів креслення; потім канавковиком підрівнюють 
і зачищають поглиблені канавки (чистовий прохід).

При прорубуванні змазувальних канавок слід пам’ятати, що 
сильні удари молотком спричинюють проковзування канавкови- 
ка й псують увігнуту поверхню вкладиша.

Треба зазначити, що операція прорубування канавок відпові
дальна й трудомістка, канавки після вирубування часто вихо
дять нерівними й неоднаковими завглибшки.

Відомий спосіб механізації 
цієї операції за допомогою 
спеціального пристрою (рис. 
2.51), що складається з пря
мокутної планки-копіра 3 із 
прорізом посередині, копір 
вкладається в отвір деталі 
(втулки) 2 і разом з нею зати
скається в лещатах 1. Копір 
на 0,2-0,5 мм коротший за 
втулку 2. Під час прорубу
вання канавки спеціальний 
канавковик 4 вставляють у 
проріз копіра й ударяють по 
ньому молотком. Канавковик 
переміщується по канавці ко
піра, спрямовуючись по ній 
своїм нижнім виступом, а 
верхній виступ у цей час про
рубує канавку. Скоси на кін
цях паза копіра полегшують 

врізання канавковика на початку роботи.
За цього способу значно спрощується прорубування канавок, 

підвищується продуктивність праці, поліпшується якість роботи.
Рубання на плиті й ковадлі. Заготовки на плиті, ковадлі 

або рейці розрубують і вирубують у тому разі, коли листовий, 
смуговий або прутковий метал затиснути й обробити в лещатах 

д неможливо.
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Щоб розрубати сталеву пластину навпіл, її попередньо розмі
чають і кладуть на плиту. Рубання виконують так: обхоплюють 
зубило всіма пальцями лівої руки, ставлять його на риску верти
кально і з плечового розмаху наносять сильні удари молотком. 
Можна також тримати зубило так, як показано на рис. 2.52, а.

а б

Рис. 2.52. Прийоми рубання на плиті (вертикальне рубання): 
а — вирубування фігурної заготовки з листової сталі; б — розрубування 

смугового металу

У процесі рубання треба пам’ятати, що черговий надруб легше 
виконати в тому разі, коли зубило переміщувати уздовж риски не 
на повну ширину різальної кромки, а на 0,5 - 0,7 її розміру.

Якщо потрібно вирубати фігурну заготовку зі шматка листової 
сталі (див. рис. 2.52, а), роблять це в такій послідовності: спочат
ку наносять контурні риски, потім кладуть лист на плиту і при
ступають до рубання. Вирубування ведуть у кілька прийомів:

1) відступивши від риски на 2 - 3 мм, легкими ударами по зу
билу надрубують контур;

2) рубають лист по контуру, наносячи по зубилу сильні удари;
3) перевертають лист, прорубують зубилом по контуру, що чіт

ко позначався на зворотному боці. Потім знову перевертають 
лист тим самим боком й закінчують рубання.

Для того щоб розрубати смуговий матеріал, потрібно крейдою 
або рисувалкою нанести на смузі з обох боків риски, які познача
ють довжину шматка, що слід відрубати (див. рис. 2.52, б). Над
рубавши смугу з одного боку на половину товщини, її переверта
ють і надрубують з іншого боку. Після цього відламують надру
баний шматок металу.
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Круглі прутки після нанесення розмічальної риски надрубу
ють по колу, а потім, обертаючи пруток, наносять сильні удари, 
доки він не буде розрубаний повністю.

Товстий листовий і смуговий матеріал надрубують приблизно 
на половину товщини з обох боків, а потім ламають, перегинаю
чи його по черзі то в один, то в інший бік, або відбивають удара
ми молотка.

2.17. Брак при рубанні. Техніка безпеки
У практиці слюсарної обробки трапляється, що оброблені ру

банням деталі непридатні через одну з таких причин: 1) відхи
лення розмірів деталі від заданих кресленням; 2) пошкодження 
при рубанні; 3) незадовільна якість обробленої поверхні (напри
клад, через глибокі захвати зубилом або крейцмейселем, сколи 
на ребрах у деталей з крихких металів тощо).

Основними причинами браку е: неправильні прийоми рубан
ня, неуважність, рубання тупим інструментом та ін.

Виконуючи вручну низку операцій, слюсар має добре знати 
основні правила техніки безпеки.

За ручного рубання можна працювати тільки справним ін
струментом: молотком, зубилом, крейцмейселем. Зубилами зі 
збитими, деформованими головками працювати не дозволяється.

На рукоятках молотків не повинно бути тріщин; молоток має 
бути добре закріплений на рукоятці. У процесі рубання слюсар 
має користуватися захисними окулярами, а при рубанні в леща
тах застосовувати обгородження у вигляді сіток і щитків.

Для оберігання рук від пошкоджень (за роботи в незручному 
положенні, особливо в початковий період навчання) на зубило 
потрібно надягати запобіжну гумову шайбу, а на кисть руки — 
запобіжний козирок.

У разі механізованого рубання (пневматичним інструментом) 
користуються стисненим повітрям. Тиск стисненого повітря в тру
бопроводах досягає 0,5 - 0,7 МПа. Струмінь такого повітря не
безпечний для людини, тому під час приєднання шланга до пне
вматичного інструменту і від’єднання його від інструменту стис
нене повітря має бути перекрите за допомогою крана. Вмикати 
пневматичний інструмент можна тільки після встановлення зу
била або крейцмейселя.

Заборонено ремонтувати пневматичний інструмент, коли по
дається стиснене повітря; вставляти або виймати робочий ін
струмент можна тільки після повної зупинки рубильного молот-

А ка. Під час механізованого рубання осколки металу розлітаються 
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з великою силою, тому слюсар має користуватися захисними оку
лярами з небиткого скла. Місце рубання обов’язково треба відго
родити ширмами з металевих сіток.

Практичні поради щодо рубання металу

♦ Варто натягнути на ручку зубила шматок товстостінного гу
мового шланга й працювати стане приємніше — зникнуть хво
робливі відчуття в руці, що виникають від вібрації.

♦ При рубанні в’язких металів (товста жерсть, штабове залізо) 
з метою запобігання заклинюванню зубила його різальну части
ну треба змазувати оливою або водою з милом. Це зменшує тертя 
й дає можливість отримати гладеньку поверхню розрізу.

2.18. Виправляння металу
Виправляння — операція, за допомогою якої усувають нерів

ності, кривизну, інші недоліки форми заготовок. Його треба від
різняти від рихтування металу.

Виправляння виконують дією тиску на ту або іншу частину 
металу незалежно від того, виробляється цей тиск пресом чи уда
рами молотка. Це як правило підготовча операція, що передує 
основним операціям обробки металів.

Виправлянню піддають сталеві листи й листи з кольорових 
металів та їхніх сплавів, смуги, прутковий матеріал, труби, дріт, 
а також металеві зварні конструкції. Заготовки й деталі з крих
ких матеріалів (чавун, бронза тощо) виправляти не можна.

Розрізняють два методи виправляння металів: ручне, яке ви
конують за допомогою молотка на сталевій або чавунній прави
льній плиті, ковадлах тощо, і машинне, яке виконують на пра
вильних машинах. За ручного виправляння слюсар відшукує на 
поверхні заготовки або деталі такі місця, при ударі, по яких заго
товка виправляється, тобто лежить на плиті без опуклостей, ви
гинів чи хвилястості.

Метал піддається виправлянню як у холодному, так і в нагрі
тому стані. В останньому випадку треба пам’ятати, що виправля
ти сталеві заготовки і деталі можна в інтервалі температур 110 - 
850 °С. Нагрівання вище від зазначених температур призводить 
до перегріву, а потім і до перевитрати заготовок, тобто до непо
правного браку.
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2.19. Устаткування, інструмент і пристосування, 
що застосовуються при виправлянні

Основним устаткуванням для ручного виправляння металів е 
сталеві або чавунні правильні плити, які зазвичай відливають 
монолітними, й рідше — з ребрами жорсткості. Розміри таких 
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Рис. 2.53. Дев’ятивалкові правильні вальці:
а — загальний вигляд; б — схема виправляння листового металу; 1 — штурвал 
підіймання й опускання траверси верхніх валків; 2 — механізм нахилу верхніх 
валків; 3,4— траверси відповідно верхнього і нижнього ряду валків; 5 — штур

вал переміщення нижніх валків; 6 — верхні опорні ролики; 7,8 — відповідно 
верхній і нижній ряд робочих валків; 9 — нижні опорні ролики
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плит найчастіше бувають 400 х 400, 750 х 1000, 1000 х 1500, 
1500 х 2000 мм. Робоча поверхня плити має бути добре простру
гана й відшліфована. Плити встановлюють на спеціальні фун
даменти, металеві або дерев’яні підставки заввишки 0,8 - 0,9 м 
над рівнем підлоги, що забезпечує достатні стійкість і горизонта
льність. Як інструмент для ручного виправляння використову
ють сталеві молотки з круглим бойком; молотки з м’яких матері
алів (мідні, свинцеві, дерев’яні) застосовують для виправлення 
остаточно оброблених поверхонь, а також для виправляння заго
товок і деталей з кольорових металів і сплавів.

Металевими й дерев’яними гладилами виправляють тонкий 
листовий й штабовий метал.

Машинне виправляння передбачає використання різних при
стосувань і правильних машин.

Листовий та сортовий метал виправляють на правильних ва
льцях і пресах. Машини для виправляння прокатуванням, робо
чими органами яких є валки, називають правильними валь
цями (рис. 2.53, а). Під час виправляння лист подається у валки 
й під дією сили тертя, що виникає між валками й листом, втягу
ється в них (див. рис. 2.53, б). Лист, що проходить між валками, 
перегинається то в один, то в інший бік і в такий спосіб його во
локна вирівнюються. Скривлений лист багаторазово пропуска
ють крізь вальці (іноді до п’яти разів).

У правильних вальцях виправляють і сортовий метал. За 
конструкцією вони подібні до листоправильних. На валках (ро
ликах) таких вальців є канавки, що відповідають профілю мета
лу, який виправляється (рис. 2.54). Процес виправляння анало
гічний виправлянню листів.

Для виправляння тиском застосовують також преси. Прави
льні преси виготовляють з гідравлічним або механічним приво

Рис. 2.54. Ролики для машинного виправляння сортового металу: 
а, в — для кутиків; б—для швелера; г — для двотавра; 1 — випрямлений 

метал; 2 — змінні складані ролики д
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дом. Залежно від розміщення пуансона, що передає тиск на ма
теріал, що виправляється, преси використовують також і для ви
правляння сортового металу.

2.20. Прийоми ручного й машинного виправляння 
штабового, листового, круглого прокату 
і загартованих виробів

У процесі виправляння вручну молоток треба тримати за кі
нець рукоятки так само, як і при рубанні металу. Удари слід на
носити тільки опуклою частиною бойка, оскільки від ударів реб
ром бойка на поверхні виправленої деталі залишаються забоїни.

Під час виправляння потрібно правильно вибирати місця, по 
яких варто наносити удари. Удари мають бути влучними, відпо
відати розміру кривизни, їх число має поступово зменшуватись у 
міру пересування від найбільшого вигину до найменшого. Ви
правляння вважають закінченим, коли всі нерівності усунені і 
заготовка стає прямою, що можна перевірити накладанням лі
нійки. Ручне й машинне виправляння металів треба робити в 
рукавицях.

Штабовий метал вручну виправляють на правильній плиті 
або ковадлі слюсарним молотком.

Найпростішим є виправляння металу, вигнутого у площині 
(рис. 2.55, а). Цей вид виправляння трапляється найчастіше і 
зазвичай виконується без особливих труднощів. Складніше ви
правляти метал, вигнутий по ребру (див. рис. 2.55, б). Якщо в 
першому випадку завдання полягає в простому вирівнюванні 
площини, то тут доводиться вдаватися до деформування розтя
ганням частини металу. Ще складніше виправляти скручені 
смуги (див. рис. 2.55, в).

а б в

Рис. 2.55. Заготовки зі штабової сталі, що підлягають виправлянню: 
а — вигин площини; б — вигин по ребру; в — скручена смуга
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Іноді в одній заготовці трапляються всі зазначені види виги
нів. Щоб повністю виправити такий метал, потрібно здійснити 

X комплекс прийомів. Скривлену смугу кладуть на плиту вигнутою
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Рис. 2.56. Прийоми виправляння штабової сталі:
а — виправляння сталевої смуги на плиті; б — виправляння рихтуванням; 

в — виправляння методом розкручування

частиною вгору й, притримуючи її лівою рукою, правою наносять 
сильні удари молотком по випуклих місцях (рис. 2.56, а). Спо
чатку удари наносять по краях опуклості, а в міру виправляння 
смуги їх наближають до середини. Чим більші кривизна й товща 
смуги, тим сильнішими мають бути удари, і навпаки, у міру ви
прямляння смуги їх ослаблюють, закінчуючи виправляння лег
кими ударами. У процесі виправляння в міру потреби смуту пе
ріодично перевертають з одного боку на інший. Виправивши ши
рокий бік, починають виправляти ребра, повернувши заготовку 
на ребро. Після одного-двох ударів смугу треба повертати з одно
го ребра на інше. Зі зменшенням зігнутості слід зменшувати си
лу удару.

Смуги, вигнуті на ребро, виправляють рихтуванням. У цьому 
разі сильні удари наносять носком молотка з метою однобічного 
розтягання (подовження) місць вигину (див. рис. 2.56, б): удари 
бойком треба наносити від місць розтягання на площині до країв 
смуги або заготовки.

Смуги, що мають скручений вигин, рекомендується виправля
ти методом розкручування. Таку заготовку 3 затискають у леща
та 4 і розкручують за допомогою важеля 1 або ручних лещат 2 
(див. рис. 2.56, в). Закінчують виправляння на плиті або на ко
вадлі легкими ударами молотка.
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Виправлення раціональніше проводити за допомогою спеціа
льних пристосувань.

Рис. 2.57. Схема виправляння 
тонкої сталевої смуги 

(стрілками показано напрямок уда
рів, а точками — щільність і силу 

ударів молотка)

Тонку сталеву смугу, вигнуту по ребру, виправляють в іншій 
послідовності: криву смугу кладуть на плиту й, притиснувши її

лівою рукою, правою наносять 
удари молотком рядами по всій 
довжині смуги, поступово пере
ходячи від нижньої кромки до 
верхньої (рис. 2.57). Спочатку 
удари мають бути сильними, а в 
міру переходу до верхнього краю 
вони мають бути слабкішими, 
але наноситись частіше. За тако
го способу виправляння (рихту
вання) нижнє ребро витягається 
більше, ніж верхнє, і смуга стає 
рівною.

Усунення нерівностей після 
виправляння перевіряють на 
око, а точніше — на розмічаль

ній плиті за просвітом або накладанням лінійки на смугу.
Виправляння листового металу — складніша операція. Вона 

залежить від виду деформацій, які діяли на листовий метал у 
процесі прокатування, розкрою на мірні заготовки, електрогазо- 
вого різання, вирубування тощо.
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Усі деформації листів можна поділити на три види: 1) опукло
сті й вм’ятини в середині листа або заготовки; 2) хвилястість кра
їв і кромок листа; 3) одночасно опуклість і хвилястість кромок 
листа й заготовок. Такий вид деформації називають змішаним, 
або складним. Залежно від виду деформації виправляння листа 
має свої особливості.

Лист, що має опуклості, виправляють у такий спосіб. Його кла
дуть на плиту опуклістю вгору й обводять опуклість крейдою (рис. 
2.58, а). Краї листа при цьому торкатимуться плити. Потім, під
тримуючи лист лівою рукою, правою наносять удари молотком від 
країв листа в напрямку до опуклості. На рис. 2.58 як приклад точ
ками показані місця нанесення ударів, а стрілками — їх напря
мок. Під дією таких ударів рівна частина листа, що прилягає до 
плити, витягатиметься й опуклість поступово випрямлятиметься.

Якщо на листі є кілька опуклостей, то удари треба наносити в 
проміжках між ними. Внаслідок цього лист розтягується, а всі 
опуклості зводяться в одну загальну, яку виправляють зазначе
ним вище способом.

110



Розділ 2

Рис. 2.58. Схема виправляння листової сталі

Слід пам’ятати, що коли лист з опуклістю не прилягає кром
ками до плити, то його треба притискати рукою або класти на 
опуклу частину листа вантаж. Якщо цього не зробити й наносити 
удари молотком по нещільно прилеглому до плити листу, то він 
матиме багато вм’ятин, але метал по краях листа не витягнеться. 
Тривалість виправляння при цьому подовжується, створюється 
шум, який стомлює робітника.

Виправивши лист в обох боків, треба подивитись, наскільки 
зменшилась опуклість. Якщо вона усе ще значна, то слід повто
рити удари в такому ж порядку, але з меншою силою до отри
мання прямолінійності по всьому листу.

Виправляння листа з деформацією у вигляді хвилястості по 
краях, але з рівною серединою ілюструє рис. 2.58, б. Перед ви
правлянням лист кладуть на плиту, одну його хвилясту кромку 
притискують якимось вантажем, а іншу притискують до плити 
рукою. Таке положення зберігається при виправлянні листа. Під 
впливом ударів лист у середній частині витягатиметься, і хвилі 
по кромках листа почнуть зникати. Після цього лист треба пере
вернути й продовжувати виправляння таким самим способом до 
отримання необхідної прямолінійності.

Тонкі листи виправляють дерев’яними молотками — киянка
ми; дуже тонкі листи кладуть на правильну плиту й вигладжу
ють гладилами.

Найпродуктивнішим є метод виправляння листового металу 
на ротаційних листоправильних машинах. Суть його полягає в 
тому, що листи або деталі, які піддаються виправлянню, пропус
кають між двома рядами валків, розміщених у шаховому поряд
ку (рис. 2.59). Машина має парні вхідні напрямні валки, що зна
ходяться один під одним, і парні вихідні напрямні валки. Швид
кість обертання вхідних напрямних валків трохи менша, ніж ви
хідних, тому крім виправляння лист піддається ще й незначному 
розтяганню, що також сприяє вирівнюванню заготовок.
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Рис. 2.59. Схема ротаційної листоправильної машини: 
1 — напрямні валки; 2 — правильні валки; 3 — вихідні валки

За товщини листового металу від 0,6 до 3 мм швидкість ви
правляння становить 3-6 м/хв. Листовий метал виправляють 
також на три-, п’яти-, семивалкових машинах і більше.

Прутковий метал діаметром до ЗО мм і завдовжки до 3 м ви
правляють зазвичай слюсарним молотком на плиті. Цей процес 
зводиться до нанесення ударів молотком по опуклості прутка, 
покладеного на плиту, й перевірки його прямолінійності на око 
та на просвіт між плитою й прутком. У процесі виправляння 
пруток треба весь час повертати навколо осі. Довгі прутки ви
правляють на спеціальних роликових правильних машинах.

Вали й круглі заготовки великого перетину краще й безпеч
ніше правити на ручному гвинтовому або гідравлічному пресі 
між двома призмами (рис. 2.60). У цьому разі вал установлюють 
на призми 3 стола 4 преса опуклим боком вгору. Відстань між 
призмами регулюється в межах 150 - 300 мм. Виправляння ви
конують натисканням гвинта (або пуансона) 1 на опуклу частину 
вала 2.

На рис. 2.61 наведено схему спеціального пристрою для ви
правляння валів у центрах. Він складається із захватів 1, які за
лежно від місця знаходження кривизни вала можуть переміщу
ватись по коромислу З і закріплюватись за допомогою гвинтів 4. 
У центрі коромисла розміщений гвинт 5 із призматичним нако
нечником 2. Під час виправляння вала пристрій встановлюють 
так, щоб призматичний наконечник знаходився напроти місця 
найбільшої кривизни, потім підтискають його гвинтом 5 до отри
мання потрібного прогину вала.

Вали великого перетину зі значним прогином попередньо на
грівають у місцях прогину, після чого правлять на пристрої. Піс-
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Рис. 2.60. Схема виправляння зігнутих валів на ручному гвинтовому 
пресі (а) та на гідравлічному пресі потужністю 25 т (5):

/ — виправляння під пресом; II — перевіряння в центрах; 1 — пуансон; 2 — вал 
(заготовка); 3 — призма; 4 — стіл

ля виправляння вал перевіряють у центрах, установлених на 
окремому столі чи плиті (див. рис. 2.60, а).

Часом деталі або інструменти після загартування піддаються 
деформаціям. Причиною деформації (жолоблення) є внутрішні 
напруження, створювані швидким охолодженням деталей у гар
тівній рідині. Щоб усунути кривизну, деталі виправляють.

Залежно від характеру виправляння застосовують різні моло
тки: при виправлянні деталей або інструментіь, на яких сліди 
ударів молотка неприпустимі, користуються м’якими молотками 
(з міді, свинцю), при виправлянні, пов’язаному зі значним дефор
муванням загартованої деталі, користуються слюсарним молот
ком масою від 200 до 600 г або спеціальним рихтувальним молот- А
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Рис. 2.61. Схема пристрою для виправляння валів

ком з гострими бойками. Поверхня плити для виправляння має 
бути гладенькою і відшліфованою. Пожолоблену деталь кладуть 
на плиту опуклістю вниз, щільно притискають її лівою рукою до 
плити й утримують за один кінець. Носиком молотка наносять 
несильні, але часті й точні удари в напрямку від центра увігну
тості до її країв. Так досягають розтягання верхніх волокон мета
лу на увігнутому боці деталі та її випрямляння.

Деталі складнішої форми, наприклад кутики, в яких після за
гартування порушилась перпендикулярність сторін, виправля
ють так: якщо кутик має кут менший за 90°, то його виправляють 
біля вершини внутрішнього кута, а якщо кут більший за 90°, то 
біля вершини зовнішнього кута. Закінчують виправляння тоді, 
коли ребра кутика наберуть правильної форми й обидва кути 
будуть по 90°.

У разі жолоблення деталей або інструментів по площині й по 
вузькому ребру виправляти їх треба окремо: спочатку по площи
ні, а потім по ребрах.

Слід зазначити, що точні деталі й заготовки інструменту, якг 
виправлялись під пресом або молотком у холодному стані, треба 
піддавати повторному відпусканню для зняття напружень.

Практичні поради щодо виправляння металу

♦ Щоб розпрямити старий дріт, забийте в дошку 6-8 цвяхів в 
одну лінію і протягніть дріт між ними. Кінець прилаштуйте під 
захват, щоб не поранити руку й було легше тягти.

♦ Киянку (дерев’яний молоток) легко зробити з відрізка стов
бура дерева з гілкою, що відходить від нього.

А 
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2.21. Гнуття металу
Гнуття застосовують для надання заготовці вигнутої форми 

по заданому контуру.
У процесі гнуття метал піддається одночасній дії розтягува- 

льних і стискальних зусиль. Із зовнішнього боку заготовки в міс
ці вигину (рис. 2.62) волокна металів а, Ь розтягуються і їх дов
жина збільшується; з внутрішнього боку волокна а' й Ь', навпаки, 
стискуються, а їх довжина зменшується. І тільки нейтральний 
шар КК або так звана нейтральна лінія у момент згину не зазнає 
ні стискання, ні розтягування. Довжина нейтральної лінії після 
вигину заготовки не змінюється.

Рис. 2.62. Схема розміщення волокон металу при згинанні

Розтяжні волокна

Нейтральні волокна

У тому разі, коли напруження вигину не перевищує межу 
пружності матеріалу, деформації заготовки будуть пружними, і 
після зняття напруження заготовка набуде попереднього вигля
ду.

Щоб отримати вигнуту заготовку, напруження вигину має пе
ревищувати межу пружності, тоді деформація заготовки буде 
пластичною.

Під час гнуття заготовок із листового металу пластична де
формація завжди супроводжується пружною, тому в зігнутій на 
певний кут заготовці після зняття напруження спостерігається 
явище розпружинення.

Радіус вигину деталі не слід приймати близьким до мініма
льно припустимого, якщо це не диктується конструктивними ви
могами (табл. 2.5). З технологічних міркувань навіть для най- 
пластичніших матеріалів доцільно не допускати радіуса вигину, 
меншого від товщини заготовки.

При різанні ножицями або вирубуванні матеріал заготовки 
поблизу лінії зрізу наклепується (ущільнюється) і його пластич
ність знижується, що призводить до збільшення мінімально при
пустимого радіуса.
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Таблиця 2.5. Мінімально припустимі радіуси гнуття 
листового металу, мм

Товщи- 
на, мм

Метал
Сталь Дюралю

міній Алюміній Мідь Латунь

0,2 — — — 0,2 0,2
0,3 0,5 0,1 0,5 0,3 0,4
0,4 0,5 1,5 0,5 0,4 0,5
0,5 0,6 1,5 0,5 0,5 0,5
0,6 0,8 1,8 0,6 0,6 0,6
0,8 1,0 2,4 1,0 0,8 0,8
1,0 1,2 3,0 1,0 1,0 1,0
1,2 1,5 3,6 1,2 1,0 1,2
1,5 1,8 4,5 1,5 1,5 1,5
2,0 2,5 6,5 2,0 1,5 2,0
2,5 3,5 9,0 2,5 2,0 2,5
3,0 5,5 11,0 3,0 2,5 3,5
4,0 9,0 16,0 4,0 3,5 4,5
5,0 13,0 19,5 5,5 4,0 5,5
6,0 15,5 22,0 6,5 5,0 6,5
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Слід також пам’ятати, що зі збільшенням товщини механічні 
властивості листового прокату знижуються, внаслідок чого міні
мально припустимий радіус значно збільшується.

Недотримання основних положень при виборі радіуса гнуття 
заготовок або деталей призводить до появи тріщин та інших де
фектів.

Заготовки і деталі вигинають зі штабового, листового, прутко
вого й профільного металу.

Устаткування, інструмент і пристосування 
для гнуття металу

Різновиди гнуття обумовлюються вимогами креслення при 
виготовленні, наприклад скоб, петель, кронштейнів, кілець та 
інших виробів з листового, круглого і профільного металу.

Заготовки можна згинати під кутом, по радіусу й по фасонних 
кривих.

Ручне гнуття часто виконують у лещатах за допомогою слюсар
ного молотка й різних пристроїв. Щоб отримати правильну фор
му при гнутті, слюсарі часто користуються спеціальними оправ
ками, за допомогою яких вигинають заготовки і деталі складного 
профілю. Особливо широко застосовують пристосування при 
гнутті партії однакових деталей. Послідовність операції зале
жить від розміру контуру й матеріалу заготовки. Гнуття можна

А виконувати за зразком, за місцем, за розміткою й за шаблоном.
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У разі виготовлення деталей з тонкого штабового металу і 
дроту методом гнуття застосовують плоскогубці для захоплення, 
затискання й утримання дрібних деталей (рис. 2.63, а).

Круглогубцями користуються при загинанні дроту (див. рис. 
2.63, б). Вони різняться від плоскогубців тим, що їхні губки ма
ють конусну форму. Шматки дроту в процесі виготовлення пру
жин і стрижнів перетином до 3 мм2 відрізають гострогубцями 
(див. рис. 2.63, в). Зручнішими є комбіновані плоскогубці. Ними 
можна захоплювати, затискати й утримувати дрібні деталі, а та
кож відрізати дріт і стрижні малих перетинів.

В умовах сучасного виробництва здебільшого застосовують 
механізоване гнуття, яке виконують в основному на згинальних 
пресах, листозгинальних вальцях, універсальних згинальних 
пресах і згинальних верстатах.

Листозгинальний прес (рис. 2.64, а) слугує для виконання рі
зноманітних робіт — від гнуття кромок до гнуття профілів в од
ній або кількох площинах під різними кутами.

Профілі вигинають за допомогою пуансона 2 (див. рис. 2.64, 
б), закріпленого на рамі повзуна І, і матриці 3, установлюваної 
на підкладці 4 основи преса 5 або безпосередньо на плиті. Пуан
сони різняться за формою й радіусами гнуття. Робоча частина 
матриці — це гніздо, зазвичай виконане у формі кутика або пря
мого паза.

Застосовувані для гнуття пуансони 6 і матриці 7 різних про
філів зображені на рис. 2.64, в.

а

Рис. 2.63. Прийоми гнуття тон
кого штабового металу і дроту: 
а — гнуття хомутика плоскогубця
ми; б — гнуття вушка з дроту кру
глогубцями; в — відрізання дроту 

гострогубцями Сл
ю

са
рн

і р
об

от
и

117



Розділ 2
С

лю
са

рн
і р

об
от

и

Рис. 2.64. Прес для гнуття листового металу (а, б) і приклади застосовува
них для гнуття пуансонів і матриць (в)

Щоб отримати потрібний профіль з низкою перегинів гнуття 
виконують послідовно за кілька переходів із просуванням заго
товки або листа щоразу до встановленого упору. Кількість пере
ходів дорівнює кількості перегинів на профілі.

Листозгинальні вальці складаються з двох нижніх валків 1 
(рис. 2.65), яким надається обертовий рух за допомогою механіз
му 2 і верхнього валка 3, змонтованого на відкидному підшипни
ку 5. Верхній валок приводиться в рух від листа 4, що згинаєть
ся. Він може переміщуватись по висоті для надання листу при 
гнутті заданого радіуса. Якщо потрібні конічні заготовки, то верх
ній валок установлюють з ухилом, що дорівнює ухилу твірної ко
нічної поверхні.

Для гнуття профілів різних перетинів застосовують роликові 
згинальні верстати. На універсальних три- і чотирироликових 
згинальних верстатах гнуть профілі з різними радіусами кри
визни.

На рис. 2.66, а зображено трироликовий верстат для гнуття 
д профілів з листів алюмінієвих сплавів завтовшки до 2,5 мм.
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Рис. 2.65. Листозгинальні вальці

Налагоджують верхній ролик 1 (див. рис. 2.66, а) відносно 
двох нижніх 4 і 5 обертанням рукоятки 2. При гнутті заготовка 
має бути притиснена верхнім роликом до двох нижніх. Притис
качі 3 установлюють так, щоб ролики вільно ковзали по полицях 
профілю, й не давали йому скручуватись у процесі гнуття.

Рис. 2.66. Трироликовий (а) и чотирироликовий (5) верстати 
для гнуття профілів
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Поверхня роликів має бути чисто полірованою, щоб запобігти 
задиркам і подряпинам на виготовленій профільній заготовці.

Профілі з більшими радіусами гнуття згинають на тиролико- 
вому верстаті за кілька проходів. Профілі, що мають форму кола, 
спіралі або криволінійні обриси різної кривизни, виготовляють 
на чотирироликових верстатах. Такий верстат (див. рис. 2.66, 6) 
складається зі станини 6, усередині якої змонтований привідний 
механізм, двох ведучих роликів 8 і 10, що подають заготовку, і 
двох натискних роликів 9 і 12, що згинають заготовку 11. Необ
хідний радіус гнуття встановлюють обертанням рукояток 7 і 13.

Труби невеликого діаметра можна згинати вручну за допомо
гою різних пристосувань.

За великого обсягу робіт для гнуття труб діаметром від 10 до 
400 мм (особливо тонкостінних) широко використовують трубо
згинальні верстати, що працюють за схемою намотування (рис. 
2.67, а). На відміну від методу гнуття з обкатуванням обертання 
надається згинальному шаблону, а повзун нерухомий або пере
мішується в поздовжньому напрямку.

Механізм пристрою для гнуття способом намотування склада
ється зі згинального шаблона 1, затискача 2 і повзуна 3 (опорної 
колодки). Здебільшого застосовують ще й дорн 4, що слугує для 
запобігання утворенню овальності й гофрів.

Найпоширенішими є дорни, що мають такі форми: ложкопо
дібну (див. рис. 2.67, б, І), кулясту (III) або усічену кулясту (II).
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Д Рис. 2.67. Схеми згинання труб із застосуванням дорнів
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При гнутті тонкостінних труб застосовують складані дорни (IV), 
які підтримують стінку труби в місці вигину, полегшують пере
міщення труби по дорну, надають їй круглої форми і навіть ви
рівнюють неглибокі гофри.

Порядок роботи на верстаті такий. Трубу встановлюють у ка
навку згинального шаблона й прикріплюють до прямолінійної 
частини за допомогою затискача 2 (див. рис. 2.67, а), потім регу
люють повзун 3, яким труба під час гнуття притискається до зги
нального шаблона. Згинальний шаблон, що приводиться в обер
тальний рух, захоплює за собою трубу, яка, знаходячись у канав
ці між шаблоном і повзуном, знімається з дорна і згинається на 
потрібні кут і радіус. Для гнуття труб діаметром 80 мм по кільцю 
або спіралі, а також порівняно довгих труб з великим радіусом 
гнуття застосовують трубозгинальні верстати, що працюють за 
схемою вальцювання (див. рис. 2.67, в). На цих верстатах труба 
захоплюється силами тертя в напрямку обертання роликів і на 
виході набуває кривизни, що визначається взаємним розміщен
ням роликів. Верстати можуть бути з трьома і чотирма роликами.

Ролики мають канавки, радіуси яких відповідають зовнішнім 
радіусам труби. Глибина кожної канавки на 1 - 5 мм менша за 
половину діаметра труби. Таким способом можна гнути труби з 
найменшим радіусом В = 62)ЗОВН.

Одним із найпродуктивніших способів виготовлення криволі
нійних труб із чорних і кольорових металів у серійному виробни
цтві є гнуття на штампах.

Прийоми ручного й механізованого гнуття 
металевих заготовок різних перетинів

Деталі з тонких заготовок вигинають не ударами, а згладжу
ванням. Заготовки із листового й штабового металу завтовшки 
понад 0,5 мм і з круглого металу діаметром більш як 4 мм виги
нають на оправках ударами молотка. Форма оправок має відпо
відати формі профілю, що згинається, з урахуванням деформації 
металу. Для виконання гнуття деталей треба визначити довжи
ну заготовки. Її розраховують за кресленням деталі. Креслення 
деталі розбивають на окремі ділянки, обчислюють їх довжину з 
урахуванням радіусів усіх вигинів, потім додають отримані ре
зультати і знаходять загальну довжину заготовки.

Для деталей, які згинають під прямим кутом без закруглення 
з внутрішнього боку, надлишок металу (припуск) на вигин ста
новить від 0,6 до 0,8 товщини металу.

А
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Розділ 2

Гнуття деталей зі штабового й пруткового металу

Припустимо, що треба зігнути кутик зі штабової сталі під пря
мим кутом без закруглення з внутрішнього боку (рис. 2.68, а). 
Для цього слід виконати такі операції:

1) розбити кутик на окремі ділянки й обчислити їхні розміри: 
її = 50 мм, І2 = 80 мм, 5 = 4 мм;

2) знайти загальну довжину заготовки за формулою

іі = її +12 + 0,65;

Ь = 50 + 80 + 2,4 = 132,4 мм;

3) відрубати заготовку завдовжки 132,4 мм і виправити її на 
плиті або ковадлі;

4) обпиляти місце зрубування по ширині заготовки за розмі
ром під прямим кутом;

5) на місці згинання заготовки нанести рисувалкою розміча
льну риску (див. рис. 2.68, б) і затиснути смугу в лещатах між 
двома накладними губками — нагубниками (див. рис. 2.68, в);

6) загнути полицю кутика нанесенням рівномірних ударів мо

Рис. 2.68. Гнуття кутика в лещатах

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

лотком усією поверхнею бойка (див. рис. 2.68, г).
Загальну довжину заготовки, що має вигин під прямим кутом 

з фіксованим радіусом закруглення (рис. 2.69, а), визначають за 
формулою
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Рис. 2.69. Розрахункові схеми ( а, б) та прийоми 
виготовлення скоби в лещатах (в - д)

£і

де гн — радіус вигину по нейтральній лінії.
Довжину цього радіуса визначають за формулою

гн = Л+Лз,

де Я — радіус вигину по внутрішній поверхні, мм; кз — відстань 
від внутрішньої поверхні заготовки, що згинається, до нейтраль
ної лінії; к — коефіцієнт, що враховує властивості матеріалу при 
згинанні; з — товщина матеріалу, мм.

Коефіцієнт к знаходять за такими даними (див. рис. 2.69, б):

Відношен
ня В/$ 0,5 0,8 1 2 3 4
к 0,25 0,30 0,35 0,37 0,40 0,41
Відношен
ня В/з 5 6 7 8 10 Понад 
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При гнутті петель величину к беруть такою, що дорівнює 
0,55-0,65.

Скоби з пруткового металу із внутрішніми радіусами закруг
лення (див. рис. 2.69, б) виготовляють у такій послідовності:

1) обчислюють довжину заготовки; у наведеному прикладі вона 
складається з трьох прямих ділянок і двох радіусів закруглень:

ь =4 +^3 + 2^Гні + гн2^

2) відрубують заготовку встановленої довжини і виправляють її;
3) відпилюють торець (місце зрубування) заготовки;
4) розмічають заготовку в місцях вигину й затискають у леща

тах з оправкою (див. рис. 2.69, в);
5) рівномірними ударами молотка кінці заготовки загинають 

на оправці (див. рис. 2.69, г, д).
Хомутик (рис. 2.70, а) рекомендується виготовляти в такій по

слідовності:
1) обчислюють довжину заготовки;
2) розмічають заготовку в місцях вигину (див. рис. 2.70, б);
3) затискають заготовку в лещатах по розмічальній рисці і по

слідовно загинають її кінці (див. рис. 2.70, в);
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Розділ 2

4) підбирають оправку діаметром 20 мм і затискають її в ле
щатах (див. рис. 2.70, г);

5) згинають хомутик на оправці плоскогубцями (див. рис. 2.70, 3);
6) обробляють хомутик остаточно за допомогою молотка на 

оправці в лещатах (див. рис. 2.70, 
Гнуття в пристроях поміт

но скорочує затрати ручної 
праці слюсаря й поліпшує 
якість обробки. Для виготов
лення, наприклад, шарнірної 
петлі користуються найпрос
тішим пристосуванням, зо
браженим на рис. 2.71. У 
проріз 2 корпусу 1 вставляють 
заготовку 3, після чого під 
дією рівномірних ударів мо
лотка або натиску губок ле
щат на верхню кромку заго
товки протилежна кромка в 
отворі пристосування згина

Рис. 2.71. Гнуття петлі в пристрої

ється так, що при цьому утво
рюється петля встановленого розміру.

Рамки для ножівкових верстатів можна згинати в спеціаль
ному пристосуванні безпосередньо в лещатах (рис. 2.72). Для 
цього заготовку І, установлену під упор 2, і ролик 4 піднятого 
важеля 5 затискають гвинтом 3, а потім рамку згинають під ку
том 90°. Для полегшення процесу гнуття ролик змазують, а ва
жіль подовжують насадженням на нього шматка труби.

Вушко для рамки ножівкового верстата за наявності присто
сування можна виготовити за два прийоми. Спочатку оправкою 
згинають заготовку так, як показано на рис. 2.73, а, а потім обти
скають вушко в лещатах (див. рис. 2.73, б).

Рис. 2.72. Прийом гнуття рамки ножівкового верстата
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Рис. 2.73. Гнуття вушка для рамки ножівкового верстата

Як уже зазначалось, найпродуктивніше і найточніше гнуття 
заготовок здійснюють на згинальних пресах і верстатах (див. рис. 
2.64, 2.66).

2.22. Гнуття й вальцювання труб
При виготовленні вузлів трубопроводів (наприклад, паропро

водів для підведення й відведення пари, водо-, газо-, повітро- й 
оливопроводів) часто потрібна велика кількість криволінійних 
ділянок труб, вигнутих під різними кутами в одній або кількох 
площинах. Усі відомі способи виготовлення таких ділянок можна 
поділити в основному на три групи: без нагрівання заготовки — 
холодне гнуття труб; з нагріванням заготовки — гаряче гнуття 
труб; за допомогою зварювання сегментів. Труби згинають вруч
ну за допомогою різних пристосувань або на спеціальних трубо
згинальних верстатах.

Згинанню піддають суцільновитягнені й зварні сталеві труби, 
а також труби з кольорових металів і сплавів.

Залежно від матеріалу, радіуса вигину й діаметра труб гнуття 
здійснюють із наповнювачем або без нього. Наповнювач при 
гнутті оберігає стінки труби від утворення в місцях вигину скла
док, зморшок (гофрів).^ Як наповнювач застосовують дрібний, до
бре просушений річковий пісок або каніфоль, яку заливають у 
трубу в розплавленому стані.

Якість гнуття залежить від правильності вибору радіуса, що, у 
свою чергу, залежить від діаметра, товщини стінки й матеріалу 
труби. Для сталевих і дюралюмінієвих труб діаметром до 20 мм 
радіус вигину беруть таким, що дорівнює двом зовнішнім діамет
рам (ЯНайм = 20). Для труб діаметром понад 20 мм /?найм = ЗО.

А
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Труби невеликого діаметра (до 20 мм) за великого радіуса вигину 
можна гнути в холодному стані з попереднім відпалом (товсто
стінні без наповнювача, тонкостінні — з наповнювачем).

Холодне гнуття труб з наповнювачем рекомендується викону
вати в такий спосіб. Один кінець труби щільно забити де
рев’яною пробкою, а через другий наповнити трубу піском. Під 
час наповнення трубу потрібно обертати й простукувати молот
ком знизу вгору, щоб пісок усередині труби ущільнився. Напов
нивши трубу піском, другий її кінець також потрібно забити де
рев’яною пробкою. Після цього крейдою намічають місце вигину 
й установлюють трубу в пристосування так, щоб зварний шов 
(якщо труба не суцільновитягнена) знаходився збоку. За такого 
встановлення труби її потрібно взяти обома руками за довгий 
кінець і обережно зігнути на заданий кут. Перевіривши прави
льність гнуття за зразком і шаблоном, вибити пробки, звільнити 
трубу від піску й продути її стисненим повітрям.

Гнуття труб у нагрітому стані, як правило, виконують з напов
нювачем. Підготовку (виготовлення пробок, забивання їх в отво
ри труби, наповнення труби піском тощо) проводять так само, як 
і в попередньому прикладі. Для виходу газів у пробках треба зро
бити невеликі наскрізні отвори, інакше труба може розірватися 
або можуть вилетіти дерев’яні пробки.

Довжину ділянки труби, що нагрівається, залежно від кута 
вигину й зовнішнього діаметра труби визначають за формулою

15 мм’

де а — кут вигину труби, град; Л — зовнішній діаметр труби, мм.
Під час гнуття труб довжину ділянки, що нагрівається, бе

руть: при вигинанні під кутом 90° такою, що дорівнює 6й; за кута 
60° — 4с?; за кута 45° — Згі.

Сталеві труби нагрівають полум’ям паяльної лампи, газового 
пальника, у горні, струмами високої частоти до вишнево- 
червоного кольору, після чого трубу встановлюють у пристосу
вання і згинають на заданий кут. Знявши трубу з пристосування, 
дають їй охолонути, а потім вибивають з отворів пробки і виси
пають пісок. Контролюють правильність вигину за шаблоном або 
еталонною трубою (зразком).

Гнуття труб вручну часто виконують за допомогою пристосу
вання, наприклад на плиті з отворами, в які в потрібних місцях 
установлюють штирі (рис. 2.74, а). Штирі слугують упорами, не-
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Рис. 2.74. Приклади ручного гнуття труб за допомогою пристосувань

обхідними при гнутті труби. Таке пристосування можна викорис
товувати для гнуття труб різних діаметрів. Застосовують також 
роликові пристосування різних конструкцій.

На рис. 2.74, б зображено спеціальне пристосування для гнут
тя труб одного діаметра. Воно складається з двох роликів — не
рухомого 3 і рухомого 5, вмонтованих у вилку 4. Вилка й нерухо
мий ролик насаджені на спільну вісь, укріплену в основі 6. Кі
нець труби 1 притискається скобою 2 до нерухомого ролика. При 
повороті рукоятки рухомий ролик 5 згинає трубу за заданим ра
діусом. Канавки на роликах відповідають діаметру труби, що 
згинається. Пристосування кріпиться до верстата основою б.

Для гнуття мідних труб різних діаметрів зручно користувати
ся пристосуванням із багатоканавковими роликами (рис. 2.75). 
Трубу, що згинається, пропускають між роликами до стикання з 
упором 4 і повертають вилку 3. При цьому рухомий ролик 2 обка
тується навколо нерухомого ролика 1. Трубка згинається за раді
усом, що дорівнює радіусу цього ролика. Ролики мають по чотири 
канавки і призначені для гнуття трубок чотирьох діаметрів: 6, 8, 
10 і 12 мм. Ці ролики можна замінювати на інші для гнуття труб 
інших діаметрів.

Дедалі частіше застосовують нові способи гнуття труб: гнуття 
з розтяганням заготовки та гнуття з індукційним нагріванням 
(нагрівання струмами високої частоти).

Під час гнуття з розтяганням заготовку піддають розтягуваль- 
ним напруженням, що перевищують межу текучості металу, і 
вже в розтягненому стані згинають. Застосовують цей процес 
гнуття для виготовлення різних деталей літаків, автобусів, заліз
ничних і трамвайних вагонів, морських і річкових суден, сільсь
когосподарських машин з вуглецевих і легованих сталей, а та
кож з алюмінієвих, магнієвих, мідних і титанових сплавів. Таке

д гнуття здійснюють на згинально-розтягувальних машинах з по-
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Рис. 2.75. Багатоканавковий пристрій для гнуття труб 
з кольорових металів

воротним столом. Перевага цього преса порівняно зі звичайним 
способом гнуття заготовок полягає в тому, що заготовка після 
гнуття не пружинить. Крім того, потрібне устаткування меншої 
потужності.

Найбільш поширеною є модель верстата середнього розміру 
для гнуття труб із зовнішнім діаметром від 95 до 300 мм (рис. 
2.76).

Установка складається з двох частин: механічної та електрич
ної. Механічна частина є власне верстатом для гнуття труб; в 
електричну частину входять електрообладнання верстата й ви
сокочастотна установка.

Верстат складається зі зварної станини 1 коробчастого типу, на 
якій розміщені каретка 6 затискача труби, механізм поздовжньої 
подачі 2, каретка 10 напрямних роликів, каретка 12 натискного 
ролика, а також індуктор 9 для індукційного нагрівання труби.

Каретка затискача слугує для закріплення труби на верстаті.
Вона переміщується вздовж станини ходовим гвинтом механізму д
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Рис. 2.76. Верстат для гнуття труб з нагріваннями струмами 
високої частоти (модель середнього розміру)

поздовжньої подачі. Для затискання труби на каретці 6 є дві губ
ки 5, одна з яких рухома. Рухома губка переміщується гвинтом за 
допомогою рукоятки 20 вручну й притискає трубу до нерухомої 
губки. Вісь труби 4, що згинається, ексцентрична відносно стани
ни. Величина ексцентриситету різна для труб різних діаметрів.

Каретка 10 напрямних роликів призначена для спрямування 
руху труби в процесі гнуття й сприйняття реакції від згинаючого 
зусилля. Вона переміщується ходовими гвинтами, з’єднаними 
між собою конічною передачею. Один із напрямних роликів 8 
укріплений на повзуні й може переміщуватись вручну гвинтом 
17. Обидва ролики вільно обертаються на своїх осях. На каретці 
напрямних роликів закріплений тримач 7 індуктора, високочас
тотний трансформатор (на рисунку не показано) та елементи си
стеми охолодження 16.

Каретка натискного ролика закріплена нерухомо. По основі 
каретки переміщується повзун із запресованою віссю, на якій і 
обертається натискний ролик. Повзун переміщується за допомо- 

д гою ходового гвинта, що обертається приводом поперечної подачі 
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14. На каретці натискного ролика е два конічні вимикачі 15 для 
обмеження ходу натискного ролика 11 залежно від обраного ра
діуса гнуття. Механізм поперечної подачі передає обертання на 
ходовий гвинт за допомогою ланцюгової передачі. Однак досвід 
показав, що ланцюгову передачу доцільно замінити на шесте
ренну.

Змінний індуктор 9 для нагрівання труб — це кільце з мідної 
трубки, що охолоджується водою, яка підводиться гнучким шлан
гом.

Для додаткового підтримання труби, що згинається, на верс
таті встановлений спеціальний ролик 19, який може переміщу
ватись за допомогою рукоятки 18 залежно від довжини труби. 
При гнутті особливо довгих труб до каретки затискача приєдну
ють спеціальні подовжувані 3, що підтримують звисаючу частину 
труби. Трубу нагрівають до температури 900 - 1000 °С. Констру
кція верстата передбачає вмикання поздовжньої подачі натиск
ного ролика тільки після досягнення температури 700 - 750 °С, 
що дає змогу уникнути перегрівання матеріалу труби на початку 
процесу гнуття.

Трубу 4 встановлюють на верстаті в затискачі 5 і напрямних 
роликах 8; впритул до неї обертанням вручну гвинта 13 підво
дять натискний ролик 11. Після вмикання генератора струму в 
місці знаходження індуктора 9 нагрівається поясок труби зав
ширшки від три- до п’ятиразової товщини труби. Потім за допо
могою механізму поздовжньої подачі 2 труба починає переміщу
ватися по ролику 19 уздовж верстата. Водночас переміщується й 
натискний ролик 11. Отже, процес гнуття, тобто розтягання на 
зовнішньому боці й стискання на внутрішньому, відбувається по 
вузькій кільцевій смужці труби.

Процес гнуття здійснюється під дією зусиль, створюваних 
механізмами поздовжньої подачі труби, і зусиль, що виникають 
при переміщенні натискного ролика шляхом обкатування кри
волінійної ділянки труби по натискному ролику. Згинають тру
би на верстаті безперервно-послідовним способом, за якого на
грівання, гнуття й охолодження здійснюються безперервно й 
послідовно.

Гнуття труб із застосуванням струмів високої частоти має такі 
основні переваги: овальність труби в місці гнутая виходить мен
ша, ніж за інших способів; теплота виділяється безпосередньо в 
металі, що нагрівається, тоді як за всіх інших способів вона пере
дається металу, що нагрівається, з навколишнього середовища. 
Такий спосіб передачі теплоти скорочує час, потрібний для на
грівання, і втрати теплоти в навколишнє середовище; повний д 
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час, потрібний для одного вигину на кут 90°, залежно від діамет
ра й товщини стінки труби, що згинається, становить усього 9,5 - 
14 хв замість 54 хв за гнуття на плиті. Отже, якщо в середньому 
за зміну на плиті можна виконати всього 8-9 гнуттів радіусом 
не менш як 3,5 - 4 діаметри труби, що згинається, то на верстаті 
з нагріванням струмами високої частоти здійснюють до 38 гнут
тів з радіусом гнуття, що дорівнює 1,5 - 2 діаметри труби.

Індукційний спосіб нагрівання дає змогу механізувати й зна
чною мірою автоматизувати процес гнуття. Нарешті, виключа
ється трудомістка й тривала операція набивання труб піском.

Розвальцювання труб — це операція розширення (натягу) 
внутрішнього діаметра кінців труб з метою закріплення на них 
фланців, ніпелів та інших деталей, що виконується за допомогою
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Рис. 2.77. Ручна (а), машинна (в) вальцівки 
та схема розвальцювання труби (б)

132



Розділ 2

спеціального інструменту — вальцівки. Розвальцювання можна 
виконувати вручну, за допомогою розвальцювальних машин і на 
верстатах.

Вальцівка 2 (рис. 2.77, а) має конусні ролики, насаджені на 
сталевий стрижень, на одному кінці якого утворений конус І, а 
на іншому — квадратна головка 4 для захвату воротком. Стри
жень періодично подається вперед порожнистим гвинтом 3, що 
угвинчується в різь корпусу. Подача здійснюється в міру ослаб
ляння тиску роликів на стінку труби. Гвинт утримується від пе
реміщення упорним кільцем.

У процесі розвальцьовування на кінець труби 5 (див. рис. 
2.77, б) надягають фланець 6 з виточеними в його отворі канав
ками, потім у трубу вставляють вальцівку з роликами й надають 
їй обертального руху. При цьому ролики 8, насаджені на конус 7, 
розкочуватимуть трубу, вдавлюючи її метал у канавки фланця. 
Ролики вальцівки змазують мінеральним маслом.

Одну з конструкцій машинних вальцівок наведено на рис. 
2.77, в. До початку роботи стрижень 11 вивернений, внаслідок 
чого ролики 10 заглиблені у прорізах корпусу 9. Коли стрижень 
11 разом з конусом 14 починає обертатися, роликам 10 і корпусу 
.9 також надається повільний обертовий рух; при цьому стрижень 
11 увесь час вкручується в корпус і розсовує ролики. Процес ва
льцювання триває доти, доки гайка 16 не стикнеться своїми зуб
цями на торці із зубцями муфти ІЗ, підтисненої пружиною 12. 
При цьому чутиметься характерне поклацування, що засвідчує 
закінчення процесу розвальцювання труби. Для виймання валь
цівки її потрібно обертати у зворотний бік. Натяг пружини 12 
регулюють обертанням гайки 16. У потрібному положенні її сто
порять контргайкою 15.

На рис. 2.78, а наведено схему верстата типу ТР-1, застосову
ваного для розвальцювання труб. У цьому разі труба 2 за допо
могою стисненого повітря, що надходить із пневмоциліндра 4, 
затискається між нерухомою 1 і рухомою 3 губками. Потім штур
валом через шестерню 6 і рейку 7 подають розвальцювальну 
оправку 8, що обертається в шпинделі верстата, до стикання її із 
затисненим кінцем труби. У процесі розвальцювання оправка 
повільно подається в тому ж напрямку. Перед розвальцьовуван
ням кінця труби потрібно обробити торець і ретельно зачистити 
кромки. Оправка обертається від приводу 5. Вальцювальна 
оправка складається з корпусу 9 (див. рис. 2.78, б) зі змонтова
ними в ньому підшипниками 10. Конусні ролики 11, що викону
ють розвальцювання, посаджені в отвори підшипників.
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Рис. 2.78. Розвальцювання труб на верстаті: 
а — схема верстата; б — роликова оправка
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2.23. Види браку при виправлянні й гнутті. 
Техніка безпеки

Основними видами браку при виправлянні металу є забоїни 
на оброблених поверхнях від ребра молотка і вм’ятини — сліди

А від бойка молотка, що має неправильну й негладеньку поверхню. 
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Ці дефекти зазвичай е наслідком невміння правильно наносити 
удари молотком або результатом застосування молотка, на бойку 
якого є вищербини й забоїни.

При гнутті металу брак виходить через неправильні розміри 
зігнутих заготовок, косий загин і пошкодження оброблених пове
рхонь. Причинами цих видів браку є: неправильне розмічання 
місць гнуття, недбале затиснення заготовки в лещатах (вище або 
нижче від розмічальної риски), нанесення занадто сильних уда
рів, застосування неправильних за розміром оправок.

Техніка безпеки. З метою забезпечення належних умов 
праці при виправлянні заготовок на листоправильних машинах 
насамперед треба перевірити стан заземлення і справність обго
роджувальних пристроїв. Пускові й вимикальні пристрої переві
ряють кількаразовим пуском машини вхолосту й вимиканням її.

При виправлянні заготовок, що мають вирізи (вікна), подава
ти заготовку потрібно за край, а не за вирізи, оскільки разом з 
деталлю у валки можуть бути затягнуті руки. Щоб не поранити 
рук під час виправляння, слід користуватися брезентовими ру
кавицями.

Під час роботи на згинальних верстатах з ручним приводом 
треба перевірити стан згинальних лінійок, траверс і гвинтового 
притискача. Забороняється гнути метал, товщина якого більша, 
ніж зазначено в паспорті верстата.

При роботі на згинальних пресах і профілезгинальних верс
татах насамперед потрібно ознайомитись з інструкцією з техніки 
безпеки, перевірити стан заземлення, обгороджень, пускових і 
вимикальних пристроїв, правильність установлення штампів і 
роликів.

Під час виправляння і гнуття потрібно працювати молотком, 
добре насадженим на рукоятку. Бойки молотків мають бути без 
тріщин, забоїн і задирок. Необхідно систематично перевіряти на
дійність насадження молотка на рукоятку.

Практичні поради щодо гнуття металу

♦ Перш ніж приступити до гнуття прутка або штабового мета
лу треба визначити його довжину.

♦ Розвальцьовування труб — це розширення діаметра торців 
труб з метою отримання щільного й міцного пресового з’єднання 
торців труб з отворами, в які вони вставлені. Виконують в основ
ному ручним розвальцювальним роликовим інструментом або 
конічними формами.
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2.24. Розрізання металу
Розрізання — це операція поділу металу або заготовки на 

частини за допомогою ножівкового полотна, ножиць чи іншого 
різального інструменту.

Розрізання металу різниться від його рубання тим, що в цій 
операції ударні зусилля замінені на натискні.

При виконанні слюсарних і слюсарно-складальних робіт часто 
доводиться розрізати листовий метал, дріт, труби й рідше — сор
товий метал.

Крім розрізання металу слюсареві доводиться вирізати різні 
прокладки з ебоніту, картону та інших матеріалів.

Різання здійснюють або ручним способом — ручними ножівка
ми, труборізами, або механічним — за допомогою привідних ножі
вок, дискових пилок, прес-ножиць, паралельних (гільйотинних) 
ножиць, спеціальних верстатів з абразивними кругами та ін.

Крім того, застосовують газове, анодно-механічне й електрич
не різання металів.

2.25. Прийоми розрізання металу
Залежно від матеріалу, форми та розмірів заготовки різання 

металів поділяють на різання зі зняттям стружки ручною ножів
кою, пилкою, різцем і різання без зняття стружки (сколювання) 
ножицями різних конструкцій, гострозубцями.

Ручну ножівку зазвичай застосовують для розрізання товстих 
листів, штабового, круглого й профільного металу, а також для 
прорізання пазів, шліців у головках гвинтів, обрізання заготовок 
по контуру тощо. Вона складається з ножівкового верстата 1 (рис. 
2.79), натяжного гвинта з баранчиком 2, рукоятки 6 і ножівково
го полотна 4, що вставляється в прорізи головок 3 і кріпиться 
штифтами 5.

Натяг ножівкового полотна у верстаті має бути відрегульова
ним. Слабко натягнуте полотно під час різання перекошується, 
внаслідок чого можуть викришуватись, а потім і ламатися зуби. 
Надмірно натягнуте полотно під час роботи також може зламатися 
від найменшого перекошення під час руху ножівки. Відповідно до 
ГОСТ 6645-68 ножівкові полотна виготовляють зі швидкорізаль
ної сталі: ручні зі сталі марок Р18 або Р9, верстатні — з Р9 і 6ВФ. 
На одному з боків полотна по всій довжині нарізані зуби.

Полотна для ручних ножівок виготовляють різної довжини, 
завширшки 12 - 15 мм і завтовшки від 0,6 до 0,8 мм. Найбільш

X ходовими є полотна завдовжки 250 - 300 мм.
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Рис. 2.79. Загальний вигляд ручної ножівки (а), геометрія зубів (б) 
та схеми розведення зубів (в, г) ножівкового полотна

Приступаючи до роботи ножівкою, слід міцно закріпити мате
ріал, що розрізається, в лещатах. Рівень кріплення металу в ле
щатах має відповідати зросту робітника. Після цього треба стати 
перед лещатами впівоберта, тобто під кутом 45° до осьової лінії 
лещат (відстань між лещатами й корпусом працюючого має бути 
150 -120 мм). Спираючись на ліву ногу, виставлену трохи впе
ред, праву слід поставити відносно лівої під кутом 60 - 70°. Під 
час роботи корпус тіла має бути прямим. Ножівку треба брати 
правою рукою так, як показано на рис. 2.80, а, а лівою тримати 
передній кінець ножівки, щоб зрівноважити її й забезпечити 
стійкий рух під час різання (див. рис. 2.80, б). Під час різання 
ножівку треба тримати в горизонтальному положенні. Рухати її

Рис. 2.80. Тримання ножівки за підготовчого (а) 
й виконавчого (б) прийомів
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Розділ 2

потрібно плавно, без ривків, злегка притискаючи вниз обома ру
ками під час руху вперед. Вважають, що сила натиску має стано
вити близько 9,8 Н на 0,1 мм товщини полотна. Наприкінці рі
зання натиск треба ослаблювати. Нормальна довжина ходу но
жівки має бути такою, щоб працювало близько 2/3 її довжини, а 
не тільки середня частина полотна. Швидкість руху ножівки за
лежить від твердості металу, що розрізається, і в середньому ста
новить від ЗО до 60 подвійних ходів за хвилину. Щоб зменшити 
тертя об стінки заготовки, що розрізається, треба періодично зма
зувати полотно густим мастилом.

У процесі роботи ножівкове полотно іноді «веде» вбік від роз
мітки; виправляти його не треба, тому що можливе ламання або 
викришування зубів полотна. В цьому разі краще почати різання 
заготовки з протилежного боку.

Зуби ножівкового полотна можуть викришуватись також через 
надмірну твердість металу, який розрізають, сильний натиск на 
полотно в процесі різання вузьких заготовок, наявність у металі 
газових та неметалічних вкраплень тощо. Виправити ушкоджене 
полотно можна сточуванням місць ламання зубів на точилі, щоб 
забезпечити плавний перехід від поламаних зубів до цілих. Про
довжувати роботу ножівкою з відновленим полотном можна тільки 
після видалення з прорізу залишків зламаних зубів.

Для економічнішої витрати ножівкових полотен новими поло
тнами спочатку треба різати м’які метали (мідь, алюмінієві спла
ви), а потім використовувати їх для розрізування сталі або чаву
ну. Латунь і бронзу рекомендується розрізати тільки новими по
лотнами, тому що навіть трохи зношені полотна більше ковза
ють, ніж ріжуть.

Штабовий метал легше розрізати по вузькому боці (по товщи
ні). В цьому разі зусилля різання розподіляється по меншій пло
щі й різання відбувається швидше. Щоб запобігти поломці поло
тна, товщина смуги має перекриватись не менш ніж трьома зу
бами. Якщо ж цього виконати не можна, то тонку смугу розріза
ють з широкого боку. Затиснувши смугу в лещатах широким бо
ком, напилком пропилюють кромку, і лише після цього почина
ють різання, трохи нахиливши ножівку від себе. У процесі різан
ня нахил ножівки зменшують, захоплюючи всю ширину смуги й 
притримуючись горизонтального положення.

Часом при розрізуванні довгих (високих) заготовок різання не 
вдається довести до кінця, тому що ножівковий верстат упираєть
ся в їх торець. Щоб усунути цю перешкоду, можна перевернути 
заготовку й, урізавшись у неї ножівкою з іншого кінця, закінчити 

д роботу. Однак доцільнішим є інший спосіб: розрізання ножівкою 
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Рис. 2.81. Прийоми розрізання ножівкою штабового й листового металу

Рис. 2.82. Різання лобзиком

з полотном, поверненим на 90° (рис. 2.81, а). Так можна розріза
ти смуги будь-якої довжини.

Тонкі листи або смуги вкладають між дерев’яними брусами, 
затискають у лещатах, а потім розрізають разом із брусами (див. 
рис. 2.81, б). Криволінійні або кутові прорізи в тонких місцях ви
різають спеціальними но
жівками (лобзиками, рис. 
2.82), в яких замість ножі
вкового полотна закріпле
ні вузькі тонкі пилки з 
дрібними зубами. Працю
ють лобзиком «на себе». 
При вирізуванні фігурних 
прорізів у місцях зміни 
напрямку випилюваного 
контуру просвердлюють 
отвори діаметром, що дорівнює ширині пилки лобзика. Пропус
тивши пилку крізь такий отвір, її закріплюють у рамці і здійс
нюють різання в заданому напрямку.

Практичніше різати метал круглого перетину механізованим 
способом: на привідних ножицях, дисковими пилками, кутовими 
шліфувальними машинками, на відрізних та інших верстатах.

Процес розрізування зводиться до того, що на шматок сталі 
круглого перетину попередньо наносять розмічальну риску. По
тім заготовку затискають у лещатах у горизойтальному поло
женні й тригранним напилком по рисці роблять невеликий про
пил, щоб урізати ножівкове полотно в метал на заданий за дов
жиною розмір. Іноді для спрямування ножівки на початку різу 
поступають так: біля риски на заготовці ставлять палець лівої А
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Рис. 2.83. Прийоми різання круглого металу:
а — врізання в заготовку; б — положення ножівкового полотна в процесі розрі
зання; в — види надрізів, зроблених із двох і чотирьох боків заготовки; г — роз
ламування товстого прутка ударами молотка; 1 — заготовка; 2 — молоток; 3 — 

металева прокладка; 4 — підкладки

руки, впираючись нігтем у риску, а полотно ножівки присувають 
впритул до нігтя. Потім ножівці, яку підтримують правою рукою 
з витягнутим вказівним пальцем, надають стійкого напрямку 
руху при врізанні її в метал (рис. 2.83, а). Переконавшись у пра
вильності врізання ножівкового полотна, стають у робочу позу й 
продовжують різання до кінця, не допускаючи обламування за
готовки (див. рис. 2.83, б). Обламування заготовки можливе тоді, 
коли її торці спиляні. У цьому разі в прутках (шматках) роблять 
надрізи (див. рис. 2.83, в) з двох — чотирьох боків, а потім у ле
щатах або за допомогою молотка через металевий брусок прово
дять розламування так, як показано на рис. 2.83, г.

Метал квадратного перетину розрізають так само, як і кругло
го, з тією лише відмінністю, що ножівку на початку процесу рі
зання злегка нахиляють від себе (рис. 2.84). У міру врізання кут 
нахилу поступово зменшують доти, доки різ не дійде до проти
лежної кромки заготовки. Далі розрізування ведуть за горизон
тального положення ножівки.

Перш ніж приступити до розрізування металу фасонного пе
ретину, наприклад кутового профілю, за допомогою косинця й 
рисувалки треба нанести розмічальні риски місць різу на обох 
полицях (при розрізанні швелера риску слід нанести й на стін
ку). Після цього метал, що розрізається, затиснути в лещатах так,
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щоб було видно риски 
обох полиць і тригранним 
напилком зробити неве
ликий пропил по рисці з 
боку кута основи профілю. 
Встановивши ножівкове 
полотно в пропил, почати 
різати по профілю, три
маючи ножівку в похило
му положенні, а потім ви
рівняти її й продовжувати 
розрізання, як і в попере
дньому випадку (див. рис. 
2.84). При розрізанні 
профілів фасонного про
кату треба постійно сте-

Рис. 2.84. Прийом різання прокату 
квадратного перетину

жити за напрямком ножівки й не давати їй відхилятися від роз
мічальної риски.

Часто слюсарям доводиться робити прорізи (шліци) у головках 
стопорних та інших гвинтів. Для прорізання неглибоких і вузь
ких шліців рекомендується користуватися спеціальною ножівкою 
з тонким полотном. Ширші прорізи (шліци) у головках гвинтів 
роблять звичайною ножівкою з одним або двома полотнами, 
вставленими разом у ножівковий верстат.

Необхідними умовами правильного виконання роботи з розрі
зування труб ручною ножівкою є: розмічання місць розрізу, пра
вильний вибір ножівкового полотна; дотримання основних пра
вил роботи ножівкою.

Місця різу розмічають за допомогою спрощеного шаблона й 
рисувалки. Шаблон вирізують із тонкої жерсті у вигляді пласти
нки прямокутної форми, що згинається по трубі. Потім цей шаб
лон підводять до місця різу й по його кромці рисувалкою нано
сять по колу труби розмічальну риску.

Крок зубів ножівкового полотна треба вибирати тим меншим, 
чим твердіший матеріал труби і чим тонша її стінка.

Для розрізання трубу затискають у лещатах у горизонтально
му положенні. Тонкостінні труби з чисто обробленою поверхнею 
треба затискати в лещатах між спеціальними дерев’яними нагуб- 
никами (рис. 2.85, а). Користуються також трубними притиска
чами з дерев’яними підкладками, в яких вирізано заглиблення 
по діаметру труби. Зручним є кріплення труб у ланцюгових (див. 
рис. 2.85, б), гвинтових (див. рис. 2.85, в), а при різанні тонких 
труб — у спеціальних затискачах.
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Рис. 2.85. Способи затискання труб при розрізанні їх ножівкою

Під час різання труби ножівку треба тримати горизонтально, 
а в міру заглиблення ножівкового полотна в трубу — злегка на
хиляти її до себе. Якщо полотно затямлюватиметься в прорізах, 
ножівку треба вийняти, повернути трубу від себе на 45 - 60° і 
продовжити різання, злегка натискаючи на полотно. Якщо при 
розрізанні ножівку веде вбік від розмічальної риски, то трубу по
трібно повернути й почати розрізання знову.

Розрізання труб ручною ножівкою — трудомістка й складна 
операція, особливо при розрізанні труб великих діаметрів. Про
дуктивнішим є розрізання за допомогою спеціальних труборізів, 
пристроїв та ін.

Труборіз — це спеціальний пристрій, різальним інструментом 
якого є сталеві дискові різці (ролики). Найпоширеніші роликові, 
хомутикові й ланцюгові конструкції труборізів (рис. 2.86).

Роликовий труборіз складається зі скоби 2 (див. рис. 2.86, а), 
гвинтового важеля 1 і трьох дискових роликів 4, два з яких уста
новлені на осях у скобі 2, а третій змонтований на осі, закріпленій 
у рухомому кронштейні 3. Труба, що розрізається, кріпиться в 
притискачі 6 гвинтом 7, після чого труборіз установлюється на 
трубу 5. Під час обертання гвинтового важеля 1 вправо кронштейн 
З переміщує різальний ролик 4 до стикання зі стінкою труби під 
деяким натиском. Труборіз із трьома роликами ріже одночасно в 
трьох місцях, тому під час роботи його розгойдують за допомогою 
важеля (приблизно на 1/3 оберту в обидва боки). Щоб запобігти

А нагріванню різальних роликів у процесі роботи, місце різання 
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Рис. 2.86. Розрізання труб труборізами 

змазують машинним маслом, а різання проводять без прикладан
ня великих зусиль. Труби великого діаметра розрізають хомутино
вим або ланцюговим труборізом (див. рис. 2.86, б, в).

Недоліком роликових труборізів є те, що торець труби при 
розрізанні вдавлюється усередину отвору; при цьому утворюють
ся зовнішні й внутрішні задирки, для усунення яких потрібно 
виконати додаткову роботу. Цього недоліку позбавлений труборіз 
конструкції новатора А.С. Мисюти (рис. 2.86, г), в якому замість 
різального ролика встановлено призматичний різець 9, що в міру 
врізання в трубу подається обертанням гвинта 10, а натиск ро
ликів здійснюється гвинтом 8. Цей труборіз застосовують при рі
занні труб великих діаметрів.

За великих обсягів роботи труби зазвичай розрізають механі
чними дисковими труборізами.

Продуктивність праці при розрізанні металу підвищується за 
рахунок застосування механічних ножівок і різних привідних 
пилок. Іноді цю роботу виконують також на токарських, фрезер
них і різальних верстатах. А
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Механічні ножівки поділяють на дві групи: стаціонарні й пе
реносні.

Стаціонарна механічна ножівка — це металорізальний верс
тат. Вона складається з чавунної станини 1 зі столом 2 і хоботом 
4 (рис. 2.87, а). Хобот слугує напрямною для пилкової рами 3, в 
якій установлюється ножівкове полотно 5. Разом з рамою полотно 
здійснює зворотно-поступальний рух, урізається в заготовку 6 і 
розрізає її. Охолоджується ножівкове полотно в процесі різання 
емульсією, що надходить по трубці 7. Ножівка приводиться в дію 
електродвигуном 8. Верстатні ножівкові полотна виготовляють зі 
сталей марок Р9, 6ВФ завтовшки 0, 9 - 1, 5 мм.

Переносна механічна ножівка зручна при розрізуванні мета
лу на місці виконання слюсарно-складальних робіт. У корпусі 9
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А Рис. 2.87. Стаціонарна (а) та переносна (б) механічні ножівки
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цієї ножівки (див. рис. 2.87, б) є електродвигун, на вал якого на
саджено барабан 10. У спіральний паз барабана входить палець 
13, з’єднаний з повзуном 12, на якому укріплене ножівкове поло
тно 5. При обертанні барабана ножівковому полотну передається 
зворотно-поступальний рух і воно розрізає метал. Під час роботи 
ножівка впирається скобою 11 і підтримується за рукоятку.

Розрізування труб і профільного металу, а також різання лис
тової сталі по криволінійних контурах виконують пилками різ
них конструкцій. Пилки поділяють на дискові (круглі) і стріч
кові.

Дискові пилки широко застосовують у промисловості. їх поді
ляють на універсальні, маятникові та пилки тертя. Робочою час
тиною пилки є диск із різальними зубами або гладенький диск (у 
пилці тертя).

Універсальними дисковими пилками розрізають профільний 
метал різних перетинів, роблять поздовжні розрізи, надрізи або 
вирізи, а також вирізують профілі під будь-яким кутом. Така пи
лка складається з чавунної станини (стола) 1, на якій укріплена 
вертикальна колонка 2 (рис. 2.88, а). На колонці змонтований 
поворотний кронштейн 5 з напрямними 7 для електродвигуна, 
на осі якого встановлено різальний диск 9. Кронштейн можна

Рис. 2.88. Універсальна дискова (а) та маятникова (б) механічні пилки д
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повертати навколо колонки й опускати або підіймати на потрібну 
висоту. Подача електродвигуна з різальним диском у процесі рі
зання здійснюється рукояткою 8. Різальний диск під час роботи 
залежно від профілю й розміру матеріалу встановлюється руко
ятками 3,416.

Маятникова пилка складається з одностоякової чавунної ста
нини 9 (див. рис. 2.88, 6), на якій змонтовані поворотний стіл 10 і 
кронштейн 5 з хитною підставкою електродвигуна 12. Від під
ставки відходить хобот 14 з різальним диском 11 і рукояткою 4. 
Для розрізання металевий кутик, швелер, трубу чи іншу заго
товку вкладають на поворотному столі з опорою на спеціальні 
планки 13.

Процес розрізання пилкою зводиться до плавного опускання 
хобота з обертовим різальним диском на метал і наступної плав
ної подачі диска.

Різальні диски діаметром до 400 - 500 мм виготовляють із ці
лих листів інструментальної сталі завтовшки 1,0 - 3,5 мм. У дис
ках більших розмірів застосовують вставні зуби зі швидкорізаль
ної сталі. Заточують диски на заточувальних верстатах.

Принцип дії пилок тертя ґрунтується на тому, що різальний 
диск, який обертається з великою швидкістю, при стиканні з ме
талом, що розрізається, нагріває його в місці різання до темпера
тури плавлення. Розігріті часточки легко відокремлюються обер
товим диском і викидаються назовні. Поверхня розрізу виходить 
рівною, чистою, але з напливом по краях. Наплив легко зніма
ється зубилом. Стіл пилки оснащений затискним пристосуван
ням для кріплення металу. Її різальний диск виготовляють з ни
зьковуглецевої сталі спеціального прокату.

Листи, профільний метал і труби теж нарізають на стрічкових 
пилках. Такий спосіб особливо ефективний при розрізанні товстих 
листів зі складними або криволінійними обрисами за наступного 
обробляння вирізів на внутрішніх і зовнішніх поверхнях.

Різальне полотно стрічкової пилки є нескінченною сталевою 
стрічкою завширшки від 6 до 25 мм і завтовшки від 0,5 до 1,4 мм 
з насіченими по кромці зубами. Вузькі стрічки застосовують для 
різання по криволінійних контурах з малими радіусами закруг
лень.

Для розрізання листів, труб і профілів з алюмінієвих сплавів 
найчастіше застосовують стрічкову пилку ЛС-80 (рис. 2.89). Вона 
складається з чавунної станини 1 і стола 2. У верхній частині 
станини на осі змонтований ведений шків, закритий кожухом 5. 
Ведучий шків та електродвигун розміщені в нижній частині вер- 

д стата. У столі є проріз, крізь який проходить різальне полотно 3.
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1,4-2,б

а

Рис. 2.89. Стрічкова пилка ЛС-80: 
а — загальний вигляд; б, в — форми 

зубів пилки для розрізання відповідно 
сталі й чавуну та алюмінію і його сплавів

Конструкція стола дає змогу рі
зати метал під кутом. Натяг по
лотна забезпечується маховиком 
4. Для запобігання сповзанню 
різальної стрічки зі шківів на 

їхні ободи наклеєні стрічки з прогумованої тканини.
Процес різання листового металу зводиться до подачі листа, 

покладеного на стіл верстата, під різальну стрічку, що рухається 
на шківах. Розрізається він по розмічальних рисках. Стрічкова 
пилка має бути добре обгородженою на всю довжину стрічки за 
винятком тієї її частини, що виконує роботу різання.

У слюсарних і бляхарських цехах широко застосовують розрі
зання металу ручними ножицями. За їх допомогою можна розрі
зати досить тонкий листовий і смуговий метал, а також заготовки 
складної конфігурації.

Листовий і смуговий метал розрізають ножицями без зняття 
стружки — сколюванням. Суть цього процесу полягає у відокре
мленні частини металу під тиском пари різальних ножів по лінії 
їхнього напрямку.

У процесі їх роботи лист 2, що розрізається (рис. 2.90, а), розмі
щується між ножами 1 і 3. Верхній ніж, опускаючись, притискає 
метал до нижнього ножа. Обидва ножі, вдавлюючись, зминають 
поверхню металу, а потім розділяють його тріщинами сколювання, 
що утворюються. Кут загострення Р різальної частини ножиць ко
ливається від 65 до 80° залежно від твердості металу, що розріза
ється; для м’яких металів (наприклад, мідь) він дорівнює 65°, для 
металів середньої твердості — 70 - 75°, для твердих металів — 80°. 
Для зменшення тертя ножів у процесі роботи на їхніх різальних 
поверхнях утворюється задній кут а, що дорівнює 2 - 3°.
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Рис. 2.90. Схема процесу різання ножицями: 
а — геометрія різальних ножів ножиць; б — послідовність процесу різання

Щоб отримати чистий зріз, треба правильно вибрати ’зазор т 
між верхнім і нижнім ножами (див. рис. 2.90, б). За малого зазо
ру напрямок тріщин сколювання не збігається з напрямком зрі
зу, і його поверхня буде шорсткуватою, «рваною». За великого 
зазору поверхня зрізу матиме більші задирки.

Зазор між ножами залежить від товщини металу, що розріза
ється, але не повинен перевищувати 0,5 мм. У ручних ножицях 
цей зазор зазвичай не більший за 0,1 - 0,2 мм.

З метою зменшення потужності, споживаної при різанні, різаль
ні ножі встановлюють під кутом один до одного (див. рис. 2.90, а). 
Чим більший цей кут, тим менше зусилля різання. Однак занад
то великий кут нахилу ножа збільшує його хід і створює зусилля, 
що виштовхує лист з-під нього. Керуючись цими міркуваннями, 
кут а беруть таким, що дорівнює 7 - 12°.

Залежно від будови різальних ножів (лез) ручні ножиці поді
ляють на прямі (рис. 2.91, а) — з прямими різальними лезами,
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Рис. 2.91. Ручні ножиці: 
а — прямі, б, в — криві, г — пальцьові

призначені в основному для розрізання матеріалу по прямій лі
нії й по колу великого радіуса; криві — з криволінійними різа
льними лезами (див. рис. 2.91, б, в) і пальцьові — з тонкими й 
вузькими різальними лезами (див. рис. 2.91, г), які застосовують 
для вирізання в листовому матеріалі отворів і поверхонь з мали
ми радіусами.

За розміщенням різальних ножів ручні ножиці ділять на пра
ві й ліві. У правих ножиць скіс різальної частини нижнього ножа 
знаходиться справа, у лівих — зліва. Ручні ножиці відповідно до 
ГОСТ 7210-59 виготовляють зі сталі марок 45, 65 і 70. Леза но
жиць піддають загартуванню з наступним відпусканням до 
твердості НРС 52 - 58. Різальні грані ножиць мають бути прямо
лінійними, без тріщин і завалів. Довжина різальних ножів до осі 
обертання зазвичай становить від 55 до 130 мм, загальна довжи
на ножиць — 200 - 400 мм. Найчастіше застосовують ножиці зав
довжки 250 - 320 мм.

Прийоми розрізання металу ручними ножицями

При розрізанні металу вручну ножиці тримають правою ру
кою. Великий палець кладуть на верхню рукоятку ножиць (рис. 
2.92, а), а вказівним, середнім і підмізинним пальцями захоп
люють нижню. Мізинець має знаходитись між рукоятками: під 
час різання ним розсовують ножиці. Деякі слюсарі роблять це 
вказівним пальцем (див. рис. 2.92, 6), однак такий прийом не д
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Рис. 2.92. Прийоми тримання ножиць при різанні листового металу

дуже зручний. Лівою рукою подають лист, злегка підіймаючи 
його, щоб полегшити переміщення ножиць.

У процесі різання не слід розкривати леза ножиць на великий 
кут, тому що вони будуть виштовхувати, а не різати метал. Леза 
ножиць потрібно розкривати приблизно на 2/3 довжини.

Щоб запобігти появі зарубок і задирок при переміщенні лез 
ножиць уперед по розмічальній рисці, площини лез мають при
тискатися до площини розрізу і йти по розмітці. Різальні кромки 
лез мають бути добре заточені, а різальні поверхні (площини) — 
правильно відрегульовані на осі. Перевіряють ножиці зазвичай
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Рис. 2.93. Прийоми розрізання листового металу ручними ножицями: 
а, б" — напрямок різання правими ножицями; в — вирізування отворів по роз

мічальних рисках
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розрізанням паперу: добре заточені й відрегульовані ножиці ма
ють різати папір. Розрізати розмічений лист металу треба так, 
щоб розмічальна риска була в полі зору. Тому листовий метал по 
прямій лінії і по кривій (кола й закруглення) без різких поворо
тів розрізають правими ножицями (рис. 2.93).

Розрізати лист по криволінійному контуру або вирізувати кру
глі диски найзручніше ножицями з криволінійними різальними 
лезами. При вирізуванні отворів і внутрішніх контурів криволі
нійного обрису в матеріалі треба вирубати зубилом отвір для 
проходу лез ножиць, а потім вирізати по рисці (див. рис. 2.93, в). 
Для вирізування отворів краще користуватися пальцьовими но
жицями.

Якість лінії різання залежить від того, наскільки правильно 
розміщена заготовка відносно різальних кромок ножиць. Між 
площиною різання й заготовкою має бути прямий кут, інакше 
ножиці пружинитимуть і будуть заклинювати заготовку, на ній 
з’явиться вм’ятина і різати її буде набагато важче. Ручними но
жицями можна різати листову і штабову сталь завтовшки до 
0,8 мм, дахове залізо завтовшки до 1 мм, листи міді й латуні зав
товшки до 2 мм.

Різання металу важільними ножицями. Розрізання мета
лу вручну виконують також важільними ножицями: стільцеви- 
ми, маховими із зубчастою рейкою та ін.

Стільцеві ножиці на відміну від ручних виготовляють біль
ших розмірів. Вони мають одну загнуту рукоятку із загостреним 
кінцем для прикріплення до товстої дошки або до верстата (рис. 
2.94, а), а другу подовжену — для роботи рукою. Стільцеві ножи
ці стабільні в роботі і значною мірою вивільняють руки слюсаря. 
Ними розрізають листи завтовшки 2-3 мм.

Важільні махові ножиці складаються з вертикальних чавун
них стояків 1 (див. рис. 2.94, б) і змонтованого на них металевого 
стола 2. У правій поздовжній бічній площині стола нерухомо за
кріплений нижній різальний ніж 9: верхній ніж 5 установлений 
на маховому важелі 4, насадженому на вісь 7. Для запобігання 
самоопусканню махового важеля на його хвостовій частині вста
новлено противагу 6.

Листовий метал важільними маховими ножицями И-37 мож
на розрізати по розмітці й упору. Для розрізання по розмітці 
лист укладають на столі так, щоб розмічальна риска збігалася з 
лезом нижнього ножа. Притиснувши лист планкою 3, сильним 
рухом опускають важіль із верхнім ножем і дотискають його, до
ки потрібна частина листа не буде відрізана. У разі розрізання 
листа по упору (без розмітки) ширину смуги, що відрізають, ре- д

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

151



Розділ 2
С

лю
са

рн
і р

об
от

и

Рис. 2.94. Важільні ножиці: 
а — стільцеві; б — махові; в — сортові

гулюють пересувною упорною планкою 8. Довжина листа, який 
розрізають ножицями, .може бути досить великою, оскільки но
жиці допускають переміщення листа вздовж ножів. Довжина рі
зальних ножів у ножиць цього типу становить 1050 мм, кут нахи
лу ножів — 7 - 12°, товщина листа, що розрізається, — до 2,5 мм.

Важільні ножиці із зубчастою рейкою застосовують для розрі
зання листової сталі завтовшки до 3 мм, тонких прутків і профі
льного металу малих перетинів. Вони складаються зі станини, у 
нижній частині якої нерухомо закріплений ніж. При опусканні

А важеля зусилля, що передається через зубчастий перебір, сергу і 
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повзун із закріпленим на ньому ножем, забезпечує розрізання 
металу допустимих перетинів.

Ножі для важільних ножиць виготовляють з інструментальної 
сталі В8. Леза ножів піддають загартуванню з наступним відпус
канням до твердості НРС 52 - 60. Величина кута загострення 
різальних поверхонь ножів В = 75...80°. За меншого кута загост
рення ножі швидше затуплюються або викришуються, за більшо
го вони міцніші, але потребують більших зусиль різання.

Для розрізання сортового прокату круглого, квадратного, ку
тового, смугового, швелерного й таврового перетину застосовують 
ручні сортові ножиці моделей Н-911 і НА-913. Ці ножиці дають 
змогу різати сталь різних перетинів: круглого — діаметром до 
25 мм, квадратного — до 22 х 22 мм, смугового — 5 х 50 мм, куто
вого — 65 х 65 х 8 мм, таврового — 35 х 5 мм.

Повзун із верхнім ножем перемішується за допомогою рукоят
ки через зубчасту передачу й важіль.

Щоб механізувати відносно складний і трудомісткий процес 
різання листового металу ручними ножицями, застосовують елек
тричні й пневматичні ручні ножиці, за допомогою яких можна 
легко вирізувати прямі й фігурні отвори з найменшим радіусом 
кривизни близько 20 мм і користуватися при цьому шаблоном, 
що також значно підвищує продуктивність різання.

Вітчизняна промисловість випускає кілька типів розмірів 
електроножиць. Так, електроножиці марки И-31 (рис. 2.95) при
значені для розрізування листової сталі завтовшки до 2,7 мм. 
Вони складаються з корпусу І, в якому змонтовано електродви
гун потужністю 370 Вт, і корпусу ножової головки 2. Якір двигу
на через черв’ячну пару обертає ексцентриковий валик 3. Ша
тун 4 насаджений верхньою головкою на цей валик, а нижньою 
з’єднаний з пальцем 5 важеля верхнього ножа 7. Нижній ніж 8 
кріпиться до скоби 9.

Рис. 2.95. Ручні електроножиці И-31
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У процесі роботи шатун 4, виконуючи зворотно-поступальні 
рухи й змушуючи гойдатися ножовий важіль 6 із верхнім но
жем 7, ріже метал. Зазор між ножами регулюють переміщенням 
скоби 9 у картері ножової головки. Величину зазору встановлю
ють залежно від товщини металу, що розрізається. Для зручності 
роботи ножиці можна підвішувати або підтримувати за верхню 
рукоятку. Продуктивність електроножиць марки И-31 — до 
З м/хв.

Інструмент нового покоління, призначений для професійного 
використання, виробляється на Сімферопольському заводі «Фіо- 
лент». Це компактне потужне устаткування, що має малу масу й 
високу продуктивність (рис. 2.96 

Гільйотинні ножиці допус
кають різання тостів завтовш
ки до 40 мм з довжиною різу за 
один хід ножа до 3000 мм. 
Крім того, на них можна різа
ти листи на смуги необмеженої 
довжини.

Рис. 2.96. Електролобзик 
ПМ4-7003

Технічні характеристики:
Товщина різу сталі — 10 мм. Товщина 
різу кольорового металу — 20 мм. Кут 
нахилу пиляння в обидва боки — 45°. 
Маса — 2,2 кг. Чотириступінчасте 
регулювання маятникового ходу під
вищує продуктивність і подовжує тер
мін служби. Пиляння матеріалів під 
кутом 90-45° до поверхні. Випилю
вання отворів діаметром від 80 до 
460 мм. Ведення опорним роликом 
для точних пропилів

-2.104).

Рис. 2.97. Електролобзик МПЗ-6ООЗ 
(маса 2,4 кг)
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Рис. 2.98. Кутова шліфувальна 
машина МУШ2-9-125О)

Призначена для різання металу. Діа
метр відрізного круга 125 мм. При 
роботі зручне положення; броньована 
обмотка забезпечує захист від абразив
ного пилу; двопозиційна рукоятка; 
блокування шпинделя для зручної 
заміни абразивного кругаА
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Рис. 2.99. Кутова шліфувальна ма
шина МУШ1-20-230(А) — новинка 
Сімферопольського підприємства 

«Фіолент»

Рис. 2.100. Висіяні ножиці

Різання металу відрізними кругами 
діаметром 230 мм; швидкозатискний 
кожух, трипозиційне кріплення додат
кової рукоятки; для зручності в роботі 
редуктор повернений на 90°

Чисте й точне різання листового та гоф
рованого металу. Можливе повертання 
матриці в межах 360°. Вимикач із фік
сатором для тривалої роботи. Мак
симальна товщина різу металу: тверда 
сталь — 1,2 мм, м’яка сталь — 1,6 мм, 
алюміній — 2,5 мм. Мінімальний внут
рішній радіус різу — 45 мм, зовніш
ній— 50 мм

Рис. 2.101. Листові ножиці
У виробництві широко застосовують про
фесійне устаткування фірми «ВО8СН» 
(Німеччина). Ножицями ріжуть легова
ні сталі і неіржавні листи завтовшки до 
3,5 мм. Тримач матриці регулюють за 
товщиною листа. Результат — робота без 
вібрації. Матриця замінна, пуансон за
точується. Безпроблемна робота з розмі
чання й шаблонів. Щітки, що вимика
ються. Зручні для лівші. Велика стій
кість пуансона й матриці сприяє високій 
продуктивності різання

Прес-ножиці призначені в основному для різання невеликих 
заготовок. Крім того, ними можна розрізати листи будь-якої дов
жини завтовшки до ЗО мм. Ножі завдовжки до 600 мм розмішу
ють уздовж і впоперек осі станини. Недоліки прес-ножиць — ни
зька чистота поверхні різу й мала продуктивність через необхід
ність багаторазового пересування листа (під час розрізання ве
ликих листів). Ці ножиці зру
чні для вирізування дрібних 
заготовок зі смугового матері
алу.

Розрізання ножицями з 
обертовим рухом ножів. До 
цієї групи належать роликові 
(див. рис. 2.103) й дискові но
жиці. Роликові ножиці поді
ляють на ножиці з прямо по
ставленими ножами й ножиці 
з похило поставленими ножа
ми. їх широко застосовують 
для відрізання нескінченно 
довгих смуг і криволінійних 
заготовок по розмітці. Кон
структивно ці два види но
жиць мало чим різняться.

Сл
ю

са
рн

і р
об

от
и

155



Розділ 2
Сл

ю
са

рн
і р

об
от

и

Рис. 2.102. Гільйотинні ножиці:
1 — верхній рухомий ніж; 2 — притискачі; 3 — стіл; 4 — підставка до стола;

5 — натискна педаль; 6 — станина; 7 — електродвигун

Рис. 2.103. Роликові ножиці:
1 — електродвигун; 2 — рукоятка керування ножами; 3 — рукоятка ручного 

приводу верхнього ножа; 4 — головка супорта; 5 — верхній роликовий ніж; 6 — 
нижній роликовий ніж; 7 — корпус із тумбою

156



Розділ 2

Рис. 2.104. Вібраційні ножиці: 
1 — електродвигун; 2 — скоба 

станини; 3 — упор; 4 — головка;
5 — верхній ніж; 6 — нижній 

ніж; 7 — стіл; 8 — стояк станини

У роликових ножицях з 
похило поставленими но
жами чавунна станина має 
форму скоби (див. рис. 
2.104). Це уможливлює 
розрізання великих лис
тів. Роликові ножі обер
таються в протилежні боки: 
при цьому метал, що про
пускається (заготовка), за
хоплюється роликами й 
розрізається.

Недолік роликових но
ножами — неможливість вирізужиць із прямо поставленими

вання по криволінійних контурах з малими радіусами кривизни.
Дискові ножиці застосовують для розрізування листових смуг 

необмеженої довжини, а також для різання по криволінійному
контуру. Ножиці можуть розрізати листи завтовшки до 25 мм.

Електричні методи розрізання металів

Застосування високолегованих і жаростійких сталей, а також 
твердих сплавів, які важко піддаються або зовсім не піддаються 
розрізанню звичайним інструментом, зумовило необхідність ви
шукування нових методів обробки. В Україні вперше у світі були 
розроблені анодно-механічний та електроіскровий способи рі
зання металів. Нині крім цих методів застосовують й інші елект
ричні методи обробки металів.

Електродугове різання металу (сталі, чавуну, кольорових 
металів) застосовують тоді, коли газове різання неможливе або 
коли відсутнє необхідне устаткування.

Суть процесу електродугового різання полягає в тому, що під 
впливом високої температури, створюваної електричною дугою, 
метал плавиться і, стікаючи, розрізає заготовку в зоні різу. Рі
зання виконують металевими, вугільними або графітовими еле
ктродами. Ефективніше різання металу металевими електрода
ми; у цьому разі забезпечуються рівна поверхня металу, що роз
різається, невелика ширина різу й можливість застосування 
змінного струму.
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За анодно-механіч
ного способу різання 
металів пруток (анод) 
2 (рис. 2.105) затиска
ють рукояткою 7 у ле
щатах, з’єднаних з по
зитивним полюсом 
джерела постійного стру
му, а гладенький різа
льний диск 4 (катод) 
з’єднують з негативним 
полюсом. У зазор між 
інструментом і прутком 
до сопла 3 подають ро
бочу рідину певного 
складу, яка утворює на 
поверхні металу, що 
розрізається, плівку, 
яка погано проводить 
електричний струм. У 
процесі видалення цієї 
плівки механічним спо
собом між різальним 
диском і прутком вини
кають численні короткі 
замикання, за яких у 
місці різу створюється

Рис. 2.105. Верстат для анодно-механічного 
різання металів:

1 — бак для відпрацьованої рідини; 2 — пруток, 
що розрізається; 3 — сопло насоса; 4 — диск; 5 — 

маятник; 6 — вісь; 7 — рукоятка
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А

висока температура, що й забезпечує розрізання металу.
Різальний диск обертається від електродвигуна через пасову 

передачу зі швидкістю 12 - 20 м/с. Напруга струму 10 - ЗО В. Си
лу струму вибирають залежно від діаметра прутка, що розріза
ється: за діаметра 10 - 20 мм сила струму дорівнює 20 - 40 А, за 
діаметра 200 - 250 мм — 350 - 400 А.

Диски виготовляють завтовшки 0,5 - 0,8 мм із листової сталі 
марок 10 і 15, а також з дахового заліза й міді. Як робочу ріди
ну— електроліт при анодно-механічному різанні застосовують 
водний розчин силікату кальцію або натрію (рідке скло).

Перевага анодно-механічного способу різання металів порів
няно з механічним полягає в тому, що забезпечується можливість 
розрізання всіх металів незалежно від їхнього хімічного складу й 
твердості, а також усіх твердих сплавів. Звичайний дорогий різа
льний інструмент замінюється на дешевший — сталевий диск; 
значно зростає продуктивність різання.
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Електроконтактні способи розрізання металів ґрунтуються 
на використанні теплоти, що виділяється при проходженні елек
тричного струму через ланцюги з підвищеним опором, зокрема 
через контакти.

Дотикання під невеликим тиском двох металевих електро
дів — різального диска 1 і металу, що розрізається 2 (рис. 2.106, а), 
зумовлює утворення в місці різу (контакту) підвищеного перехід
ного опору. Електричний струм, що проходить через місце кон
такту, розігріває, розм’якшує і плавить метал, полегшуючи його 
видалення в місці розрізання. Щоб запобігти плавленню різаль
ного диска (інструменту), йому надають швидкості обертання 
40 - 50 м/с або охолоджують.

Рис. 2.106. Схеми електроконтактного (а) 
та електроіскрового (б, в) різання металів: 
1 — різальний диск; 2 — заготовка; 3 — рідина

Описане явище електроконтактного тепловиділення викорис
товують як для проведення технологічних операцій, пов’язаних з 
видаленням металу (розрізування, фрезерування, шліфування, 
заточення, прошивання тощо), так і для такої операції, як кон
тактне зварювання.

Електроіскровий спосіб обробки металів ґрунтується на яви
щі електричної ерозії, тобто руйнування поверхні металу під дією 
електричних іскрових розрядів.

До інструменту й заготовки, яку потрібно розрізати, підводять 
постійний струм певних сили й напруги. Інструмент і заготовка є 
електродами. Якщо різальний диск або стрічку — катод 1 (див. 
рис. 2.106, б) наближати до заготовки 2 — анода; то за певної від
стані Д (дельта) між ними цей проміжок (пробивний зазор) під 
дією електричного поля почне пробиватися електронами. У вузь
кому проміжку Д (близько 0,05 мм за напруги 220 В і ємності 
300 - 400 мкФ) формується інтенсивний електронний потік, який д 
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переносить значну кількість електрики. У місці пробою різко 
підвищується температура, під дією якої розплавляється і навіть 
випаровується будь-який метал, що викидається при цьому у ви
гляді рідких частинок.

Щоб частинки металу, вирвані розрядом із заготовки — анода, 
не переходили на інструмент — катод і не спотворювали його 
форму, іскровий проміжок заповнюють рідиною (гасом, оливою). 
Рідке середовище 3 зупиняє політ частинок металу й вимиває їх 
із зони обробки.

Електроіскровий спосіб обробки значно полегшує отримання 
деталей зі складними зовнішніми і внутрішніми обрисами у ви
рубних, згинальних, витяжних, кувальних штампах, а також ви
різання складних фігурних заготовок із листового металу. Цей 
спосіб дає змогу легко обробляти метали, які важко піддаються 
обробці звичайним різальним інструментом.

2.26. Газове різання металу
Під час монтажу залізобетонних і сталевих конструкцій часто 

застосовують газове (кисневе) різання металу. Воно ґрунтується на 
властивості металів та їхніх сплавів згоряти в струмені технічно 
чистого кисню за видалення продуктів згоряння цим струменем.

Розрізняють два види кисневого різання: розділювальне й по
верхневе. Розділювальне різання застосовують для розкроюван
ня листового металу, оброблення кромок під зварювання, вирізан
ня заготовок, поверхневе — для стругання й обточування металу.

Для газового різання потрібні такі устаткування і пристрої: 
ацетиленовий генератор або балон з горючим газом (ацетиленом, 
пропан-бутаном, природним газом), кисневий балон, різак, шлан
ги для подачі горючого газу й кисню, комплект інструментів.

Для газового різання застосовують кисень трьох сортів. Сорт
ність кисню залежить від відсотка вмісту в ньому чистого кисню. 
До місця зварювання кисень подається в балонах місткістю 40 л, 
у яких під тиском 15,1 МПа міститься 6 м3 кисню. На балонах 
блакитного кольору має бути напис чорними літерами: «Кисень».

Ацетилен є хімічною сполукою вуглецю з воднем (С2Н2), мас 
високу температуру полум’я (3100 - 3300 °С). Його отримують під 
час взаємодії карбіду кальцію з водою. Транспортують і зберіга
ють ацетилен у герметично закритих балонах місткістю до 40 л, у 
яких під тиском 1,9 МПа міститься 5,5 м3 ацетилену. Такі балони 
фарбують у білий колір і червоними літерами роблять напис: 
«Ацетилен». Ацетилен вибухонебезпечний за нагрівання до тем-

А ператури понад 450 °С і тиску понад 1,5 МПа.
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В умовах будівельного майданчика ацетилен отримують роз
кладанням карбіду кальцію у воді. Для цього застосовують пере
носні ацетиленові генератори низького (до 0,02 МПа) і середньо
го (понад 0,02 МПа) тиску. Генератори бувають переносні й ста
ціонарні. За способом взаємодії карбіду кальцію з водою ацети
ленові генератори поділяють на три типи (рис. 2.107): КВ — «кар
бід у воду», ВК — «воду в карбід» і К — контактний. У генераторі 
КВ карбід періодично подають у воду; у генераторі ВК, навпаки, 
воду подають у пристрій, завантажений карбідом; у генераторі К 
карбід кальцію постійно взаємодіє з водою.

Рис. 2.107. Типи ацетиленових генераторів:
а — КВ; б — ВК; в — К;2 — карбід кальцію; 2 — пристрій для відбирання газу;

З — газозбірник; 4 — подача води; 5 — реторта

Для кисневого різання крім кисню використовують пропан- 
бутан (скраплений газ), а також бензин, гас і природний газ, 
причому бензин і гас не рідкі, а у вигляді пари.

Широко застосовують скраплену суміш пропану й бутану 
(технічний пропан), що містить 80 % пропану і 20 % бутану. Че
рез різні температури кипіння пропану (-40 °С) і бутану (-0,5 °С) 
склад пропан-бутанової суміші несталий. Пропан-бутан зберіга
ють і транспортують у балонах місткістю 40 л, пофарбованих у 
червоний колір з написом білими літерами: «Пропан».

Кисневому різанню добре піддаються низьковуглецеві й низь- 
колеговані сталі. З підвищенням вмісту вуглецю в сталі процес 
ускладнюється, а чавун, високохромисті сталі, кольорові метали та 
їхні сплави не ріжуться. Для них застосовують плазмове різання.

Основний інструмент газорізальника — різак, у якому змішу
ються горючі гази або пара рідких горючих речовин з киснем, 
утворюється підігрівальне полум’я і подається в зону різання
струмінь чистого кисню. д
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Різаки, які застосовують для газового різання, різняться від 
зварювальних пальників наявністю окремої трубки для подачі 
кисню й особливою будовою головки, що складається з двох мунд
штуків. Один із них (зовнішній) призначений для підігрівально
го полум’я, другий (внутрішній) — для струменя чистого кисню.

Залежно від товщини металу, що розрізається, на різаку вста
новлюють мундштуки із соплами різних діаметрів.

Найчастіше використовують універсальні інжекторні ручні рі
заки для розділювального різання (рис. 2.108). Його основні час
тини — стовбур і наконечник. Кисень та ацетилен подаються до 
наконечника 6 різака по трубках 1 і 5. Склад горючої суміші ре
гулюють вентилями 3 й 4, інтенсивність подачі різального кис
ню— вентилем 2, Наконечник складається із зовнішнього 7 і 
внутрішнього 8 мундштуків. Горюча суміш, що виходить крізь 
кільцевий зазор між внутрішнім 8 і зовнішнім 7 мундштуками, 
створює підігрівальне полум’я. Крізь центральний отвір внутрі
шнього мундштука виходить струмінь різального кисню, що про
палює метал і видуває із зони різання продукти горіння.

Газ від генератора або балона підводиться до різака гумовими 
шлангами. Робочий тиск газів регулюють за допомогою редукто
рів, на які встановлюють манометри високого й низького тиску. 
Кисневі редуктори фарбують у синій, ацетиленові — у білий колір.

Перед різанням деталь очищають від окалини, фарби, бруду й 
укладають на опори. Тиск різального кисню встановлюють зале
жно від товщини металу, який розрізають, і чистоти кисню.

Перевіряють щільність з’єднань у різаку й шлангах.
Різання починають із нагрівання металу, для цього підігріва

льне полум’я різака спрямовують на місце різання. Коли метал 
нагріється до температури його запалення, пускають струмінь
різального кисню й переміщують різак уздовж лінії різання.

Горюча суміш

Рис. 2.108. Схема ручного різака: 
1,5 — трубки;2-4 — вентилі, 6 — наконечник;

А 7,8 — мундштуки
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Мундштук розміщують під певним кутом до поверхні металу за
лежно від його товщини: при різанні металу завтовшки 20- 
30 мм — під кутом 20 - 40° у бік руху різака; за більшої товщини 
металу — спочатку перпендикулярно до його поверхні, а напри
кінці різання кут нахилу зменшують до 10 - 15°.

2.21. Брак при різанні металу. 
Техніка безпеки

Основними причинами браку при різанні металу є: косий роз
різ металу; недотримання заданих розмірів через неправильне 
розмічання або розрізання не по рисці; пошкодження (пом’ятості) 
заготовки, що розрізається, через неправильне затискання у ле
щатах тощо. Під час роботи ручною ножівкою матеріал, що розрі
зається, треба закріплювати в лещатах дуже надійно. Полотно 
має бути натягнене в ножівковому верстаті не занадто туго, але й 
не слабко, бо в тому й іншому випадку існує небезпека ламання 
полотна й випадкового поранення працюючого. Особливо уваж
ним треба бути при розрізуванні труб, тому що небезпека полом
ки в цьому разі зростає.

Розрізаючи тонкий листовий метал ручними ножицями, мож
на легко поранити ліву руку як гострими кромками матеріалу, 
так і безпосередньо лезами ножиць. Тому на руку необхідно на
діти брезентову рукавицю.

Під час роботи ручними ножицями треба бути дуже обереж
ним. Не можна користуватися тупими ножицями, які не стільки 
ріжуть, скільки мнуть метал. Ні в якому разі не можна працюва
ти ножицями, в яких розхитався шарнір: при цьому метал також 
заминається і часто травмується ліва рука. Важільні ножиці ма
ють бути забезпечені противагами або іншими пристроями, які 
виключають мимовільне опускання рухомого ножа.

У процесі різання металу на гільйотинних ножицях потрібно 
уважно стежити за правильною подачею металу й не допускати 
його заклинювання. Необхідно встановлювати обгороджувальну 
лінійку або запобіжний притискач, особливо під час різання ву
зьких смуг. Ножна пускова педаль гільйотинних ножиць має бу
ти надійно обгороджена.

При роботі на дискових ножицях ножі-диски слід обгороджу
вати спеціальними щитками, які запобігають потраплянню па
льців працюючого під ножі. Зубчасті передачі ножиць захища
ють спеціальними кожухами.

Стрічкову пилку треба обгороджувати стрічками за винятком 
тієї її частини, що бере участь у процесі різання. Шківи, по яких 
іде пилкова стрічка, потрібно відгородити по колу і з боків. А
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Швидкохідні стрічкові пилки мають бути обладнані вловлюва
чами, що зупиняють стрічку в разі її обриву.

При різанні металів на анодно-механічних та електроіскрових 
установках не можна доторкатися одночасно до двох електродів, 
що знаходяться під напругою. Установка на всіх виступних час
тинах повинна мати захисні сітки. Щоб запобігти опікам рук і 
обличчя рідким середовищем, що зайнялося від іскри (олива, 
гас), оброблювану заготовку рекомендується занурювати на гли
бину не менш як 5 - 6 см. Необхідно також стежити за тим, щоб 
рідке середовище не нагрівалося до температури понад 60 °С і 
вимикати струм у разі перегріву. Працювати треба в захисних 
окулярах та гумових рукавицях.

Практичні поради щодо різання матеріалів

♦ Товста гума легше ріжеться гострим ножем, якщо його пері
одично змазувати рідким милом.

♦ Розрізати на частини тонкостінну трубку, не пом’явши її при 
цьому, — складне завдання. Перш ніж приступити до цієї роботи, 
потрібно обгорнути трубку ізоляційною стрічкою або дрібнозер
нистим наждаковим папером, обережно затиснути її в патроні 
дриля, а потім цей патрон із трубкою затиснути в лещатах і тіль
ки після таких заходів почати розпилювати трубку.

♦ У місце різу труби, де тріснуло старе полотно або викриши
лись його зуби, не слід вставляти те саме полотно.

♦ Якщо лінія різу пішла під кутом до поверхні металу, треба 
припинити розпилювання з цього боку й почати його з іншого.

♦ Щоб запобігти ковзанню полотна по металу, перший різ тре
ба зробити тригранним напилком.

2.28. Обпилювання металу. Суть операції 
обпилювання та її призначення

Обпилювання — операція, від час виконання якої з поверхні 
заготовки знімається шар металу (припуск) за допомогою різаль- 

х ного інструмента — напилка. Мета обпилювання — надання де- 
о талям потрібних форми, розмірів і заданої шорсткості поверхні. 
о У практиці слюсарної обробки найчастіше застосовують такі 

основні види обпилювальних робіт: обпилювання зовнішніх пло- 
ских і криволінійних поверхонь; обпилювання зовнішніх і внут- 

§ рішніх кутів, а також складних або фасонних поверхонь; обпи- 
£ лювання заглиблень, отворів, пазів і виступів. Обпилювання ви

конують різними напилками, його поділяють на попереднє (чор- 
А нове) й остаточне (чистове та оздоблювальне).
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Обробка напилком дає змогу отримати точність деталей до 
0,05 мм, а в окремих випадках — навіть до 0,01 мм. Припуски 
при відливанні зазвичай невеликі — від 0,5 до 0,025 мм.

2.29. Інструмент для обпилювання металу
Напилком називають різальний інструмент у вигляді стале

вого загартованого бруска певного профілю з великою кількістю 
насічок або нарізів, що утворюють дрібні й гострі зуби. Цими зу
бами напилок зрізує невеликий шар металу у вигляді стружки.

Конструкція напилків

Конструкція напилка залежить від виду насічок, геометрії зу
бів, профілю та інших чинників. Зуби напилка можуть бути утво
рені насіканням, фрезеруванням, нарізуванням, протяганням і 
методом обкатування. Найпоширенішим способом утворення зу
бів є насікання їх на спеціальних верстатах.

Насічки на поверхні напилка утворюють зуби. Чим менше на
січок на 10 мм довжини напилка, тим більший зуб. За видом або 
формою насічок напилки бувають з одинарною (однорядною) 
(рис. 2.109, а), подвійною (перехресною) (див. рис. 2.109, б) та 
рашпільною насічками (див. рис. 2.109, в).
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На напилки з подвійним насіканням основне насікання за
звичай наносять під кутом 25°, а допоміжне — під кутом 45°. 
Крок (відстань) між двома сусідніми зубами на основному насі
канні більший, ніж на допоміжному. Внаслідок цього зуби роз
мішуються один за одним по прямій лінії, яка утворює кут 5° з 
віссю напилка (див. рис. 2.109, г), за його руху сліди зубів частко
во перекриваються й оброблювана поверхня виходить менш шер
сткою.

Напилки з одинарною насічкою зрізують метал широкою 
стружкою, що дорівнює всій довжині зуба, тому робота ними по
требує великих зусиль. Такі напилки застосовують для обробки 
кольорових металів, целулоїду, дерева тощо.

Класифікація напилків

Напилки розрізняють за числом насічок (розміром зубів), 
профілем перетину й довжиною.

За кількістю зубів, насічених на 10 мм довжини, напилки по
діляють на шість класів (табл. 2.6).

Таблиця 2.6. Характеристика насічки напилків 
(за ГОСТ 1465-69)

Номер 
насічки

Кількість основних насічок на 10 мм 
довжини напилка за його довжини, мм

100 125 150 200 250 300 350 400
0 —■ — — — — — ■ 4,5 4,5
1 14 14 12 10 8,5 7 6 6
2 20 20 17 14 12 10 8,5 8,5
3 28 28 24 20 17 14 12 12
4 40 40 34 28 24 20 — —
5 56 56 48 40 34 28 — —
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Залежно від виконуваної роботи напилки поділяють на такі 
види: слюсарні — загального призначення й для спеціальних 
робіт, машинні, надфілі й рашпілі.

Слюсарні напилки загального призначення за ГОСТ 1465-69 
виготовляють восьми типів: плоскі (тупоносі й гостроносі), квад
ратні, тригранні, напівкруглі, круглі, ромбічні й ножівкові за
вдовжки від 100 до 400 мм із насічками №0-5. Напилки мають 
подвійну (перехресну) насічку, утворену способом насікання.

Машинні напилки (рис. 2.110) за конструкцією поділяють на 
стрижневі, дискові, фасонні головки й пластинчасті. У процесі 
роботи стрижневим напилкам надається зворотно-поступальний 
рух, дисковим напилкам і фасонним головкам — обертальний, а 
пластинчастим — безперервний рух разом з металевою стрічкою,

А що постійно рухається.
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Рис. 2.110. Машинні напилки:
а — стрижневі; б—дискові і пристрій, в якому закріплюється напилок 

під час роботи; в — фасонні головки

Машинні напилки застосовують для обробки фасонних загли
блень і отворів, криволінійних поверхонь, для видалення шару й 
зняття задирок.

Надфілі (дрібні напилки) відповідно до ГОСТ 1513-67 вигото
вляють таких типів: плоскі — тупоносі й гостроносі, тригранні — 
однобічні, квадратні, напівкруглі, круглі, овальні, ромбічні зав
довжки 40, 60 і 80 мм із насічками шести номерів (рис. 2.111). 
Довжина надфіля визначається довжиною його робочої частини. 
Ребра плоских надфілів мають одинарну або подвійну насічку, 
бічні сторони й верхнє ребро ножівкових надфілів — подвійну.

Рис. 2.111. Надфілі
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Надфілі застосовують для обпилювання невеликих поверхонь і 
вузьких місць, недоступних для обробки слюсарними напилками.

Рашпілі відповідно до ГОСТ 6876-54 виготовляють чотирьох 
типів: загального призначення (тупоносі й гостроносі), шевські й 
копитні. Залежно від профілю рашпілі загального призначення 
поділяють на плоскі (тупоносі й гостроносі), круглі й напівкруглі 
з насічкою № 1 - 2 і завдовжки від 250 до 350 мм.

Крім зазначених, при слюсарній обробці застосовують напил
ки, які кріпляться в спеціальних пристроях.

Добирання напилків

Застосування напилків того чи іншого типу залежить від ха
рактеру виконуваної роботи, припуску на обпилювання, а також 
від необхідної точності й шорсткості поверхні. Для грубого обпи
лювання, коли потрібно зняти товстий шар металу (до 1,0 мм), 
використовують брусовики — напилки квадратного перетину з 
дуже грубою насічкою: 4,5 - 7 насічок на 10 мм довжини.

Грубе обпилювання заготовок, коли треба зняти припуск до 
0,5 мм, виконують драчовими напилками, що дають змогу за 
один хід зняти шар 0,08 - 0,15 мм.

Лицьові напилки використовують для чистішої обробки повер
хні (після попередньої обробки драчовим напилком), коли потріб
но зняти припуск не більш як 0,15 мм. Ці напилки за один хід 
знімають шар металу завтовшки 0,05 - 0,08 мм; при цьому досяга
ється шорсткість поверхні, що відповідає 7 - 8-му класу чистоти.

Напилки з бархатною насічкою застосовують для найточнішої 
обробки, припасування, доведення деталей і шліфування повер
хонь із точністю 0,01 - 0,05 мм; за один хід знімається шар мета
лу 0,01 - 0,03 мм. Шорсткість поверхні при цьому відповідає 
9 - 12-му класу чистоти.

Надфілі призначені для дуже точної й тонкої роботи здебіль
шого в інструментальних цехах. Ними випилюють фасонні отво
ри й пази в шаблонах, доводять з’єднувані деталі та ін.

Добір напилка того чи іншого профілю залежить від форм об
пилюваних поверхонь.

Плоскими напилками обпилюють вільні зовнішні і внутрішні 
площини, опуклі поверхні, а також поверхні, з’єднані під кутом 
90° (рис. 2.112, а, б, є).

Квадратні напилки застосовують для розпилювання квадрат
них і прямокутних отворів, прямокутних пазів, недоступних для 
роботи плоским напилком. Лицьовими квадратними напилками 
часто зачищають зовнішні і внутрішні кути (див. рис. 2.112, в).
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Рис. 2.112. Приклади застосування напилків
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Тригранні напилки слугують для обпилювання відкритих і 
закритих кутів більших за 60°, багатогранних отворів і площин у 
недоступних для плоских напилків місцях (див. рис. 2.112, г).

Напівкруглими напилками обпилюють опуклим боком криво
лінійні (увігнуті) поверхні з великим радіусом. Плоским боком 
напівкруглого напилка можна обпилювати прямолінійні поверх
ні й кути менші за 60° (див. рис. 2.112, д, е).

Круглі напилки призначені для розпилювання круглих або 
овальних отворів, а також увігнутих поверхонь, недоступних для 
напівкруглого напилка (див. рис. 2.112, ж).

Ножівковими напилками обпилюють внутрішні кути більші 
за 10°, клиноподібні канавки, вузькі пази, площини у тригран
них, квадратних і прямокутних отворах (див. рис. 2.112, з).

Машинні напилки, наприклад фасонні головки, використову
ють у процесі виготовлення моделей і штампів переважно для об
пилювання фасонних порожнин, отворів та ін. (див. рис. 2.112, и\

Рукоятки до напилків

Для зручності й безпеки обпилювання на хвостовик напилка 
насаджують дерев’яну рукоятку з берези, липи або пресованої па

перової маси. Дов
жину рукоятки ви
бирають залежно 
від розміру напил
ка. Зазвичай руко
ятка в 1,5 раза дов
ша за хвостовик 
напилка. Поверхня 
рукоятки має бути 
чистою й рівною. 
Прийоми насаджу
вання і знімання
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Рис. 2.113. Прийоми насаджування і знімання РУКОЯТКИ Ілюструє 
рукоятки напилка рис. 2.113.

Вимоги до якості напилків

Низька якість напилка ускладнює процес обробки деталей. 
Основні вимоги до напилків зводяться до такого: вони мають бу
ти позбавлені видимих на око скривлень; насічка має бути гост
рою, однорідною за кроком і глибиною, правильною й чистою; 
поверхня напилків — без тріщин, іржавих плям, вм’ятин і точи-

А льних виривів. Напилки не повинні ламатися при падінні на 
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дерев’яну підлогу з висоти 1 м; при ударі об ковадло — давати 
чистий звук. Хвостовик напилка має бути прямим; вісь хвостовий 
ка — збігатися з віссю напилка.

Догляд за напилками

Тривалість терміну служби напилка залежить насамперед від 
якості його виготовлення. Чим гостріші зуби й міцніше загарту
вання, тим довше напилок працюватиме за правильного його 
використання.

На тривалість терміну служби напилка, звісно, впливає й твер
дість оброблюваної ним поверхні. Напилки швидко зношуються в 
разі обпилювання деталей із твердих сталей і сплавів, при роботі 
з ливарною кіркою, окалиною тощо.

Зуби нового напилка мають задирки, які під час обпилювання 
твердого металу відламуються; при цьому викришуються й зуби 
напилка, після чого він швидко зношується. Тому не рекоменду
ється використовувати новий напилок для обпилювання твердих 
металів; спочатку ним слід працювати по м’якій сталі й кольоро
вих металах, і лише коли задирки на зубах спрацюються, пере
йти до обпилювання твердих металів.

Лицьовим напилком не можна обпилювати м’які метали 
(мідь, олово тощо), тому що стружка швидко забивається в кана
вки між зубами і напилок тільки ковзатиме по поверхні й не зні
матиме стружку.

Перед обпилюванням м’яких і в’язких металів напилки реко
мендується натирати крейдою, а перед обпилюванням алюмі
нію — стеарином. Щоб подовжити термін служби напилків, по
трібно оберігати їх від ударів, які можуть пошкодити зуби. Збері
гати напилки треба на дерев’яних підкладках і стежити за тим, 
щоб вони не стикалися між собою. Необхідно оберігати напилки 
від потрапляння на них води або вологи, що спричинює корозію, 
а також від потрапляння на робочі поверхні оливистих речовин, 
тому що вони знижують різальну здатність напилків; з цієї ж 
причини не можна протирати напилки рукою. Неприпустиме 
потрапляння на напилки бруду й пилу, особливо абразивного. 
Періодично їх треба ретельно очищати від стружки.

2.30. Прийоми обпилювання
Успішне виконання операції обпилювання залежить від пра

вильного закріплення заготовки в лещатах, правильного поло
ження (корпуса, ніг і рук) робітника й раціональних робочих ру
хів у процесі обпилювання. А
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Деталь затискають у лещатах так, щоб оброблювана поверхня 
її виступала над губками лещат не більш як на 5 - 8 мм.

Положення робітника відносно лещат залежить від характеру 
обпилювання. Найзручнішим вважають таке, за якого корпус 
робітника утворює кут 45° з лінією, що проходить через губки 
лещат (рис. 2.114, а). Ліва нога слюсаря має бути виставлена впе
ред носком у бік робочого руху напилка на відстань 150 - 200 мм 
від переднього краю верстата, а права — віддалена від лівої на 
відстань 200 - 300 мм так, щоб кут між середніми лініями стоп 
становив близько 60 - 70° (див. рис. 2.114, б). Якщо потрібно зня
ти напилком товстий шар металу, на напилок доводиться натис
кати з великою силою. В цьому разі праву ногу слід відставити 
від лівої на 500-700 мм, тому що вона є основною опорою. За 
слабкого натискання на напилок, наприклад при доведенні або 
обробці поверхні деталі, ноги ставлять майже поруч.

Рис. 2.114. Положення робітника під час обпилювання: 
а — вигляд згори; б — положення ніг
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Істотне значення мають прийоми тримання напилка. Його 
треба брати в праву руку так, щоб рукоятка впиралася в долоню, 
чотири пальці обхоплювали рукоятку знизу, а великий палець 
знаходився зверху (рис. 2.115, а). Ліву руку кладуть долонею впо
перек напилка на відстані 20 - ЗО мм від його носка. При цьому 
пальці мають бути напівзігнутими: вони не підтримують, а тіль
ки притискають напилок (див. рис. 2.115, б, в).

Лікоть лівої руки треба злегка підняти, права рука — від лік
тя до кисті — має утворювати з віссю напилка пряму лінію.

При доведенні, коли обпилювання ведеться з незначним зу
силлям, на носок напилка можна натискати не долонею, а тільки

А великим пальцем лівої руки (див. рис. 2.115, г).
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Рис. 2.115. Тримання напилка (а) та положення лівої руки 
на напилку під час обпилювання (б, в) і доведення (г)

У процесі обпилювання на напилок треба натискати тільки 
під час його руху вперед. На початку ходу напилка натискання 
лівою рукою має бути максимальним, а правою — мінімальним. 
При переміщенні напилка вперед натискання правою рукою 
треба збільшувати, а лівою — зменшувати (див. діаграму сил на 
рис. 2.116, а). У разі натискання на напилок зі сталою силою на 
початку робочого ходу він відхилятиметься рукояткою вниз, а 
наприкінці ходу — носком униз. При цьому напилок «завалюва
тиме» краї обпилюваної поверхні. Часом «завали» можуть трап
лятися і з інших причин, наприклад через надмірно глибоке 
встановлення заготовки в лещатах, губки яких мають пологий 
підйом (див. рис. 2.116, б). У цьому разі напилок відриватиметься 
від поверхні заготовки, що призведе до утворення «завалу».

Переміщувати напилок у зворотному напрямку потрібно 
вільно, без натискання й відривання його від обпилюваної по
верхні, тому що при цьому губиться опора, а з втратою опори 
пропадає впевненість у правильному положенні напилка при 
наступному робочому русі. Під час обпилювання площин напи
лок потрібно переміщувати не тільки вперед, а й одночасно 
вбік — вправо і вліво, щоб спилювати рівномірний шар металу 
з усієї площини.

Якість обпилювання великою мірою залежить від уміння ре
гулювати силу натискання на напилок, що досягається з досві
дом практичної роботи. д
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Рис. 2.116. Правильні прийоми натискання на напилок (а) 
та утворення «завалу» під час обпилювання (б)

Частота рухів напилка залежить від навичок і фізичного тре
нування слюсаря. Найраціональнішим вважають темп обпилю
вання 40 - 60 подвійних рухів напилка за хвилину.

Способи обпилювання. Напрямок руху напилка, й отже, 
положення штрихів (слідів напилка) на обробленій поверхні мо
же бути поздовжнім, поперечним, перехресним і коловим.

Працюючи напилком тільки в поздовжньому або тільки в по
перечному напрямку, важко отримати правильну й чисту повер
хню заготовки.

За поперечного обпилювання напилок швидше знімає шар 
металу, ніж за поздовжнього, тому що він стикається з меншою 
площею обпилюваної поверхні і легше врізається в метал. Отже, 
для зняття великих припусків краще застосовувати поперечне 
обпилювання (рис. 2.117, а). Процес обпилювання в цьому разі 
можна завершити наведенням поздовжнього штриха на оброб
люваній поверхні (див. рис. 2.117, б). Поєднанням поперечного і 
поздовжнього обпилювання грані можна досягти потрібного сту
пеня її прямолінійності в поздовжньому напрямку.

Добрих результатів стосовно продуктивності та якості поверх
ні при обробці площин досягають у разі обпилювання перехрес
ним (похилим) штрихом; рух напилка при цьому поперемінно 
переносять з кута в кут (див. рис. 2.117, в). Зазвичай спочатку 
обпилюють площину заготовки справа вліво під кутом 35 - 40° до 
бічної поверхні лещат, а потім — так само зліва вправо. За обпи
лювання перехресним штрихом на поверхні заготовки увесь час

А має зберігатися сітка, утворена зубами напилка. По цій сітці
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Рис. 2.117. Напрямок руху напилка поперечним (а), поздовжнім (б), 
перехресним (в) і коловим (г) штрихами

контролюють якість роботи; її відсутність на якій-небудь ділянці 
поверхні вказує на неправильне положення напилка в цьому 
місці.

Коловими штрихами оброблювану поверхню обпилюють тоді, 
коли з неї потрібно зняти виступні частини металу (див. рис. 
2.117, г).

Чистове обпилювання й обробка поверхонь. Під час об
пилювання забезпечується не тільки задана точність обробки, а 
й необхідна чистота обробки поверхні. Грубу обробку виконують 
драчовим напилком, більш ретельну — лицьовими напилками. 
Найдосконалішою є обробка бархатними напилками, паперовою 
чи полотняною абразивною шкуркою, абразивними брусками та 
ін. У разі обробки площини бархатними напилками обпилюван
ня виконують нанесенням поздовжніх і поперечних штрихів з 
легким натисканням на напилок (рис. 2.118, а). Після обпилю
вання поверхню за потреби обробляють абразивними брусками й 
шкурками, всуху або з оливою. В першому випадку отримують 
блискучу поверхню металу, у другому — напівматову. При обро
бці міді й алюмінію шкурку натирають стеарином.

Поверхні обробляють також дерев’яними брусками з наклеє
ною на них абразивною шкуркою (див. рис. 2.118, б). Іноді шкур
кою обгортають плоский напилок. Увігнуті поверхні обробляють д
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Рис. 2.118. Прийоми обробки обпилених поверхонь напилком (а), 
дерев’яним брусом (б) увігнутої поверхні абразивною шкуркою (в) 

та прийом очищення напилка скребками

абразивною шкуркою, намотаною на круглу поверхню (див. рис. 
2.118, в).

Очищають напилки від стружки сталевими щітками, а також 
спеціальними скребками зі сталевого або латунного дроту з роз
плющеним кінцем (див. рис. 2.118, г). Щоб очистити напилки від 
каучукової, фібрової й дерев’яної стружки, їх попередньо опуска
ють на 15 - 20 хв у гарячу воду, а потім прочищають сталевою 
щіткою. Заоливлені напилки очищають шматком березового ву
гілля, яким натирають поверхню вздовж рядів насічок, а потім 
прочищають сталевою щіткою. Якщо таке очищення виявиться 
малоефективним, заоливлений напилок треба промити в гаря
чому розчині каустичної соди, очистити сталевою щіткою, проми
ти у чистій воді і висушити.

і

Способи вимірювання поверхні під час обпилювання

Якість обпилювання контролюють за допомогою перевірних 
лінійок, плит, косинців і кронциркулів, правильність обпилюва
ної площини — перевірною лінійкою на просвіт. Якщо лінійка 
прилягає до площини щільно, без просвіту, це означає, що пло
щина обпиляна чисто й правильно. Якщо утворився рівномірний

А просвіт по всій довжині лінійки, то площина обпиляна правиль- 
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но, але грубо. Такий просвіт на поверхні спричинений штрихами, 
які залишають зуби напилка, і лінійка прилягає нещільно.

Перевіряють на просвіт уздовж, упоперек і по діагоналі конт
рольованої площини. Лінійку не можна пересувати по поверхні, 
що перевіряється, оскільки вона швидко зношується і втрачає 
прямолінійність.

Якщо плоска поверхня має бути обпиляна особливо ретельно, 
її перевіряють за допомогою перевірної плити «на фарбу». Для 
цього на поверхню перевірної плити ганчір’яним тампоном нано
сять тонкий рівномірний шар фарби (синьки або сажі, розчиненої 
в оливі). Потім деталь, яку перевіряють, обережно кладуть на 
поверхню плити і легким зусиллям переміщують по всій її пове
рхні. Після зняття деталі з плити на виступних ділянках повер
хні деталі залишається фарба. Саме ці ділянки й піддають дода
тковому обпилюванню. Перевірку повторюють доти, доки не 
отримають поверхню з рівномірними плямами фарби.

Якщо площину потрібно обпиляти під певним кутом до іншої 
суміжної площини, контроль здійснюють за допомогою косинця.

Паралельність двох площин перевіряють за допомогою крон
циркуля, нутроміра і штангенциркуля. Відстань між паралель
ними площинами в будь-якому місці має бути однаковою. Крон
циркуль тримають правою рукою за шайбу шарнірного з’єднання 
(рис. 2.119, а). Для перевірки розхил ніжок кронциркуля встано
влюють точно по відстані між площинами в якомусь одному місці 
й переміщують його по всій поверхні. Якщо ніжки кронциркуля 
ковзають по поверхнях рівномірно з легким тертям, то площини 
після обпилювання паралельні між собою.

При контролі паралельності сторін деталі або вимірюванні 
відстані між її сторонами за допомогою штангенциркуля деталь 

Рис. 2.119. Прийоми визначення паралельності площин 
кронциркулем (а) і штангенциркулем (б)
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беруть у ліву руку, а штангенциркуль — у праву; великим паль
цем правої руки зрушують рухому рамку інструмента до щільно
го дотикання до деталі й за допомогою гвинта закріплюють її 
(див. рис. 2.119, б). Потім деталь повертають протилежним кін
цем й обережно вводять у встановлений розхил ніжок штанген
циркуля. Наявність хитання вказує на те, що одна сторона дета
лі менша за іншу.

У практиці слюсарної обробки найчастіше трапляються такі 
види обпилювання: обпилювання плоских (спряжених, пара
лельних і перпендикулярних) поверхонь деталей; обпилювання 
криволінійних поверхонь; обпилювання циліндричних і коніч
них деталей із припасуванням їх по місцю.

Обпилювання починають, як правило, з перевірки припуску 
на обробку, який міг би забезпечити виготовлення деталі за роз
мірами, зазначеними на кресленні. Перевіривши розміри загото
вки, визначають базу, тобто поверхню, від якої треба витримува
ти розміри деталі і взаємне розміщення її поверхонь.

Розмір напилка вибирають із таким розрахунком, щоб він був 
довшим за обпилювану поверхню не менш ніж на 150 мм. Якщо 
клас чистоти поверхні на кресленні не зазначений, обпилювання 
виконують тільки драчовим напилком. За потреби отримати чис
тіші й більш гладенькі поверхні обпилювання закінчують лицьо
вим напилком.

Продуктивність праці при обпилюванні залежить від послідо
вності переходів, правильного користування напилком, а також 
від застосовуваних при обпилюванні пристосувань для закріп
лення деталі й напрямку напилка.

Обпилювання плоских поверхонь

Цей вид обпилювання — одна з найскладніших слюсарних 
операцій. Якщо слюсар навчиться правильно обпилювати пря
молінійні поверхні, то він без утруднень обпиляє й будь-яку іншу 
поверхню. Щоб правильно обпиляти прямолінійну поверхню, всю 
увагу треба зосередити на забезпеченні прямолінійного руху на
пилка. Обпилювання потрібно вести перехресним штрихом (з ку
та на кут) під кутом 35 - 40° до бічних поверхонь лещат. Під час 
обпилювання по діагоналі не слід виходити напилком на кути 
заготовки, оскільки при цьому зменшується площа опори напил
ка й він легко «завалюється»; потрібно якомога частіше міняти 
напрямок руху напилка.

Розглянемо послідовність переходів при обпилюванні широ
ких площин — сторін плоскопаралельної прямокутної плитки

А (рис. 2.120).
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Рис. 2.120. Послідовність обпилювання плитки

Перед обпилюванням деталь затискають у лещатах так, щоб 
оброблювана поверхня була горизонтальною й виступала на 5 - 
8 мм над губками лещат. Обробку починають із широкої площи
ни 1 (див. рис. 2.120, а), взятої за основну вимірювальну базу. 
Чорнове обпилювання виконують плоским драчовим напилком, 
чистове — плоским лицьовим. Закінчивши обпилювання пло
щини, деталь знімають. Правильність площини перевіряють лі
нійкою, накладаючи її уздовж, упоперек і по діагоналі обробленої 
поверхні. Потім переходять до обпилювання таким самим спосо
бом другої широкої площини 4. При цьому паралельність пло
щин 1 і 4 контролюють кронциркулем. Установивши на лещатах 
нагубники, обпилюють одну з вузьких площин (ребро 2) і переві
ряють її лінійкою й косинцем від площини (див. рис. 2.120, 6). 
Потім обпилюють ребра 3, 5 і 6 (див. рис. 2.120, а) і перевіряють 
їх від базової площини першого ребра 2 (див. рис. 2.120, в).

Вузькі площини на тонких деталях обпилювати складно. Дрі
бні й тонкі деталі завтовшки до 4 мм складно рівномірно затис
нути в лещатах, щоб отримати при обпилюванні рівну площину. 
З метою підвищення продуктивності під час такої роботи вдають
ся до склепування 3-10 окремих деталей у пакети. Прийоми 
обпилювання ребер у такому пакеті не різняться від обпилюван
ня плити із широкими ребрами.

Можна, однак, обійтися й без склепування тонких деталей, 
скориставшись при їх обпилюванні спеціальними пристосуван
нями — так званими намітками. До таких пристосувань нале
жать: обпилювальні призми, розсувні рамки, плоскопаралельні 
намітки, копірні пристрої (кондуктори) та ін. Застосування намі
ток полегшує точне встановлення й закріплення деталей, що дає 
змогу слюсареві працювати впевненіше, без побоювання зіпсува
ти оброблювану поверхню або не отримати потрібний розмір. Ро
бочі частини пристосувань (наміток) точно оброблені, загартовані 
й відшліфовані.
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Обпилювальна призма складається з корпусу 1 (рис. 2.121, а), 
на бічній поверхні якого жорстко закріплені притискач 2, кутик 3 і 
лінійка 4. Кутик або лінійку використовують для правильного 
встановлення оброблюваної деталі, а притискач — для її закріп
лення. Поверхня А корпусу призми слугує напрямною для напил
ка. Шар металу заготовки, що підлягає зняттю, має виступати над 
площиною корпусу призми. Корпус обпилювальної призми закріп
люють у слюсарних лещатах у горизонтальному положенні.

Рис. 2.121. Обпилювання вузьких граней за допомогою обпилювальної 
призми (а) та в намічальній рамці (б)
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У практиці обпилювання тонких деталей застосовують також 
рамки-намітки (див. рис. 2.121, б). Обпилювання в такому при
строї виключає «завали», тому що деталь затискають не збоку 
пристрою, а в середині^— у проймі. Розмічену заготовку вставля
ють у рамку і злегка притискають її гвинтом до внутрішньої сті
нки рамки. Уточнюють установлення, домагаючись збігу риски 
на заготовці з внутрішнім ребром рамки, після чого остаточно 
закріплюють гвинти. Рамку затискають у лещатах і обпилюють 
вузьку поверхню заготовки до рівня робочої кромки рамки.

Розсувна рамка (обпилювальна намітка, або паралелі) слугує 
для тих же цілей. Вона складається з двох подовжених брусків 1

X прямокутного перетину (рис. 2.122, а), з’єднаних між собою двома

180 ______——_-------



Розділ 2

Рис. 2.122. Розсувні паралелі: 
а — рамка; б — паралельний кутик

напрямними планками 2. Один із брусків жорстко з’єднаний з 
напрямними планками, а інший може пересуватися вздовж цих 
планок паралельно першому бруску, причому так, що верхні 
грані обох брусків (поверхні А) залишаються в одній горизонта
льній площині.

Розсувну рамку треба встановлювати в лещатах так, щоб вона 
спиралася на губки лещат двома парами штифтів 3, впресованих 
у зовнішні бічні грані брусків І. Відстань між напрямними план
ками має бути більшою, а між штифтами — меншою за ширину 
губок лещат.

Для обпилювання заготовок під прямим кутом користуються 
розсувним паралельним кутиком (див. рис. 2.122, б).

Плоскопаралельна намітка — це загартована пластина з дво
ма Г-подібними виступами 1 і 2 (рис. 2.123).

На такій намітці можна обпиляти чотири боки (кромки) заго
товки під кутом 90° без контролю правильності кутів у процесі 
роботи.

При встановленні намітка має розміщуватися виступом 1 на 
нерухомій губці лещат. По
тім оброблювану тонку заго
товку 4 розміщують між ру
хомою губкою лещат і пло
щиною 3 намітки, упираючи 
її ребро у виступ 2. Злегка 
затиснувши заготовку в ле
щатах, легким постукуван
ням по ній добиваються збі
гу нанесеної на ній розміча
льної риски з верхньою кро
мкою намітки. Після цього 
остаточно затискають заго

Рис. 2.123. Плоскопаралельна намітка 
для обпилювання
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товку в лещатах і починають обпилювання під кутом 25 - 40° до 
бічних поверхонь лещат (заготовки). Якщо роботу виконують 
драчовим напилком, то, не доходячи 0,3 мм до верхньої поверхні 
намітки, його відкладають і продовжують обпилювання лицьо
вим напилком доти, доки кромка заготовки не зрівняється з вер
хньою поверхнею намітки.

Обпиляну цим способом кромку перевіряють за допомогою ле
кальної лінійки. Якщо вона строго прямолінійна, то просвіту між 
кромкою і лінійкою не буде. Для обпилювання другої кромки по 
розмічальній рисці заготовку переставляють в інше положення 
так, щоб оброблена кромка прилягала до виступу 2 намітки, а ри
ска збігалася з верхньою поверхнею намітки. За допомогою плос- 
копаралельної намітки можна обпилювати прямолінійні ділянки 
заготовки, а також поверхні, розміщені під різними кутами.

Бічні сторони тонких заготовок обпилюють на затисненому в 
лещатах бруску з твердого дерева (рис. 2.124, а). Дрібні деталі 
можна обпилювати за допомогою притискачів (див. рис. 2.124, б). 
Заготовки, довжина яких більша за довжину губок, при обробці 
затискають між двома металевими кутиками або дерев’яними 
брусками (див. рис. 2.124, в).
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Рис. 2.124. Обпилювання тон
ких заготовок і деталей на 

дерев’яному бруску (а), на де
рев’яному бруску з притиска
чем (б) та на металевих кути

ках (в)

Обпилювання площин, з’єднаних під кутом. Зовнішні ку
ти обробляють плоскими напилками, внутрішні — залежно від їх 
розміру можна обробляти плоскими тригранними, квадратними, 
ножівковими й ромбоподібними напилками. При цьому зазвичай 
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користуються напилками, один бік яких гладенький, щоб під час 
обпилювання другої з’єднаної площини не пошкодити насіченою
поверхнею напилка раніше оброблену площину.

Як приклад обробки площин, з’єднаних під кутом 90°, розгля
немо послідовність переходів при обпилюванні плоского слюсар
ного кутика (рис. 2.125).

1. Закріплюють де
рев’яний брусок у лещатах, 
встановлюють на ньому 
заготовку й обпилюють 
широкі площини 1 і 2. Ро
боту ведуть драчовим, а 
закінчують — лицьовим 
напилком. Площину обпи
люваного кутика перевіря
ють лінійкою, паралель
ність його сторін — крон
циркулем, а товщину вимі
рюють штангенциркулем.

2. Знімають брусок, на 

Рис. 2.125. Плоский слюсарний кутик 
з кутом 90е:

а — заготовка; б — оброблений кутик

лещата надягають нагубники з м’якого металу і приступають до 
обпилювання зовнішніх ребер кутика під кут 90°. Спочатку обро
бляють ребро 3 з наведенням поздовжнього штриха й отриман
ням прямого кута між ребром і широкими площинами 1 і 2 кути
ка, потім у такому ж порядку обробляють ребро 8 і перевіряють
його кутиком відносно ребра 3.

3. У вершині внутрішнього кута кернують центр і просверд
люють отвір діаметром 1-3 мм. Потім кут прорізають (пропи
люють) на глибину 1 мм для зручності обробки. У полотні ножів
ки, якою роблять проріз, потрібно сточити розвід, інакше проріз 
вийде широким і нерівним. Вершину кута обпилюють напилком 
з насічкою на одній бічній грані.

4. Обпилюють внутрішні ребра під кутом 90° з наведенням по
здовжнього штриха, дотримуючись при цьому паралельності сто
рін (ребер 5 і 3 та ребер 6 і 8), прямих кутів між ребрами 5 і б та 
площинами 1 і 2.
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5. Обпилюють торці 4 і 7, дотримуючись розмірів 125 і 80 мм 
та прямих кути відносно широких площин і ребер кутика.

6. Площини й грані кутика шліфують наждаковим папером із 
дрібним зерном. На відшліфованій поверхні не повинні залиша
тись риски і подряпини.

Під час виготовлення лекальних лінійок, кутових шаблонів 
тощо обпилюють площини, з’єднані під зовнішніми й внутрішні- А

183



Розділ 2

ми гострими й тупими кутами. Заготовки лінійок попередньо об
робляють на фрезерному або стругальному верстаті й обпилюють 
з усіх боків. Контролюють оброблені площини перевірною ліній
кою, паралельність сторін — кронциркулем, а торців — косин
цем.

Після обпилювання одну із сторін заготовки фарбують мідним 
купоросом для розмічання скосу. Розмітку роблять рисувалкою за 
допомогою кутика з п’ятою, наносячи поперечну лінію 1 на від
стані 28 мм від кінця лінійки (рис. 2.126, а). В отриманому квад
раті по його діагоналі проводять риску 2, після чого відрізають 
ножівкою заштриховану частину й спилюють скіс, що утворився. 
Правильність обпилювання контролюють перевірною лекальною 
лінійкою й косинцем з кутом 135°. Далі розмічають на лінійці 
фаски (див. рис. 2.126, б) і приступають до їх обробки в косогубих 
лещатах (див. рис. 2.126, в). Після утворення фасок товщина тон
ких ребер лінійки має дорівнювати 1 мм. Процес обпилювання 
закінчують наведенням поздовжнього штриха лицьовим напил
ком. Кут нахилу фасок перевіряють шаблоном.

Рис. 2.126. Послідовність обробки слюсарної лінійки 
і кутового шаблона з кутом 60°
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Обпилювання шаблона з внутрішнім кутом 60° (див. рис. 
2.126, г) виконують у такій послідовності: відрізають заготовку 
шаблона від смуги; обпилюють начисто площину А, потім ребра З 
і 4; розмічають кут і сторони 5 і 8 по заданих розмірах. Перед 

д розмічанням поверхню вкривають мідним купоросом, щоб нане
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сені риски було видно. Потім обпилюють сторони 5 і 8 і ножівкою 
вирізують у шаблоні кут 60°, не доходячи до риски на 1 мм; після 
цього сторони 6 і 7 внутрішнього кута обпилюють і перевіряють 
за шаблоном.

Після обпилювання площини Б до потрібної товщини шабло
на приступають до обробки поверхонь лицьовим напилком.

Обпилювання криволінійних поверхонь. Криволінійні 
поверхні деталей машин поділяють на опуклі й увігнуті. Зазви
чай обпилювання таких поверхонь пов’язане зі зняттям значних 
припусків. Тому перш ніж приступити до обпилювання, заготов
ку треба розмітити, а потім обрати найраціональніший спосіб 
видалення зайвого металу; в одному випадку потрібне попереднє 
відрізання ножівкою, в іншому — висвердлювання, ще в іншо
му — вирубування і т.д.

Надмірно великий припуск на обпилювання потребує трива
лішого часу на виконання завдання; малий припуск створює не
безпеку псування деталі.

Опуклі поверхні обпилюють плоскими напилками уздовж і 
впоперек опуклості. Рис. 2.127 ілюструє прийом обпилювання 
носка слюсарного молотка. Під час руху напилка вперед уздовж 
опуклості права рука слюсаря має опускатися вниз, а носок на
пилка — підійматися вгору. Такі рухи забезпечують отримання 
головного закруглення поверхні, без кутів, з обробними штриха
ми, спрямованими уздовж кривизни поверхні.

У разі поперечного обпилювання опуклої поверхні напилку 
надають крім прямолінійного руху ще й обертального.

Рис. 2.128. Обпилювання увігну
тої поверхні круглим напилкомРис. 2.127. Обробне обпилю

вання носка молотка лицьо
вим напилком
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Увігнуті поверхні обпилюють круглими, напівкруглими й ова
льними напилками (рис. 2.128). При цьому також поєднуються 
два рухи напилка: прямолінійний та обертальний, тобто кожен 
рух напилка вперед супроводжується невеликим переміщенням 
його правою рукою слюсаря на 1/4 оберту вправо або вліво. *
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Під час виконання цієї роботи значну частину металу із ціло
го шматка часто вирізають ножівкою. Потім плоским або квадра
тним напилком розпилюють грані, а напівкруглим або круглим 
напилком спилюють виступ, наближаючись до розмічальної рис
ки (див. рис. 2.128).

Профіль перетину напівкруглого напилка треба підібрати так, 
щоб його радіус був меншим за радіус розпилюваної поверхні.

Чорнове обпилювання опуклих або увігнутих поверхонь треба 
вести драчовим напилком; за -0,3 - 0,5 мм до розмічальної риски 
драчовий напилок слід замінити на лицьовий, після чого продо
вжити обпилювання або розпилювання поверхні до встановлено
го розміру. Правильність форми поверхні найкраще перевіряють 
за шаблоном «на просвіт».

Перпендикулярність поверхні до торця заготовки перевіряють

Рис. 2.129. Обробка деталі в обпилю
вальному кондукторі (копірі): 

1 — колірна планка; 2 — заготовка
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кутиком.
Найпродуктивнішим і найточнішим способом обпилювання 

криволінійних поверхонь є обпилювання по котру або кондуктору.
Копір-кондуктор у загальному випадку е пристроєм, контур 

робочих поверхонь якого з точністю від 0,5 до 0,1 мм відповідає 
контуру оброблюваної на ньому деталі. Обпилювання в кондук
торі ведуть без попереднього розмічання. Робочі грані пристрою 
мають бути точно оброблені, загартовані й відшліфовані.

На рис. 2.129 наведено 
приклад обробки криволіній
ної поверхні тонкої деталі 
(пластини) в обпилювальному 
кондукторі. Заготовку, що 
підлягає обпилюванню, вста
вляють у кондуктор і разом з 
ним затискають у лещатах. 
Потім обпилюють частину 
заготовку, що виступає з кон
дуктора, до рівня робочих по
верхонь. За потреби ви
готовлення великої кількості 
однакових деталей з тонкого 
листового матеріалу в кон

дукторі одночасно закріплюють кілька заготовок.

Обпилювання циліндричних і конічних заготовок

Щоб зменшити діаметр циліндричних стрижнів, іноді їх дово
диться обпилювати. Часто зі шматка нециліндричного матеріалу 
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(куб, шестигранник) обпилюванням отримують циліндричну де
таль. Кожен рух напилка вперед супроводжується невеликим 
переміщенням його правою рукою слюсаря на 1/4 оберту вправо 
або вліво. Значну частину металу при виконанні цієї роботи з 
цілого шматка часто вирізають ножівкою. Потім плоским або 
квадратним напилком розпилюють грані, а напівкруглим або 
круглим — спилюють виступ, наближаючись до розмічальної 
риски (див. рис. 2.129).

2.31. Механізація обпилювальних робіт
Трудомістке й стомлювальне ручне обпилювання поверхонь 

становить значну частку в загальному обсязі слюсарної обробки, 
тому на заводах намагаються скоротити ручне обпилювання за 
рахунок обробки деталей на верстатах і механізувати процес об
пилювальних робіт.

Обпилювання механізують залученням обпилювальних верс
татів, електричних і пневматичних шліфувальних машин, а та
кож спеціальних пристосувань та агрегатів.

Заміна обпилювання поверхонь шліфуванням. Елект
ричні та пневматичні переносні шліфувальні машини підвищу
ють продуктивність праці порівняно з обпилюванням вручну в 
5-20 разів.

Поряд із застосуванням переносних обпилювальних машин 
доцільно використовувати механічні (стаціонарні) обпилювальні 
верстати. В цьому верстаті (рис. 2.130, а) електродвигун через 
пасову передачу 5 передає рух у коробку швидкостей 4 верстата, 
де обертовий рух перетворюється на зворотно-поступальний і пе
редається ведучому штоку 2, що переміщується вгору і вниз у 
втулках, укріплених на кришці коробки швидкостей і стояку 1 
верстата. Кронштейни 3, 14 на штоку 2 слугують для установ
лення й передачі робочого руху напилку 12. Машинні напилки 
зверху закріплюються в патроні 13, а знизу встановлюються за 
наявним у них центром у конусне заглиблення нижнього крон
штейна 3. Схему взаємного розміщення напилка й заготовки на 
столі обпилювального верстата ілюструє рис. 2.130, б. Залежно 
від довжини напилка відстань між верхнім 14 і нижнім 3 крон
штейнами регулюють переміщенням їх по штоку 2 і закріплен
ням гвинтовими баранчиками, вкрученими в патрон 13. Зворот
но-поступальний рух штока 2 через кронштейни передається на
пилку 12, що обпилює проріз або контур заготовки 10, установле
ної на підіймально-поворотному столі 9 і закріпленої притиска
чами 11. Стіл переміщується за допомогою гвинта 8. У нижній А
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Рис. 2.130. Обпилювальний верстат і прийоми 
встановлення напилка:

а — загальний вигляд верстата; б—схема розміщення 
напилка і заготовки

частині 7 корпусу верстата змонтовані дві педалі б, натисканням 
на які’запускають або зупиняють верстат.

Для обпилювання поверхонь, розміщених під різними кутами, 
стіл верстата оснащений поворотним пристроєм. Оброблювану 
заготовку підводять вручну й підтискають до напилка.

Число подвійних ходів напилка на обпилювальному верстаті 
коливається від 75 до 340 за хвилину. Це менше, ніж число по
двійних ходів ручних електричних або пневматичних напилків, 
але цього цілком достатньо для інтенсивного знімання шару ме
талу. Залежно від матеріалу обпилюваної заготовки рекоменду
ється вибирати таке число подвійних ходів напилка: для вугле
цевих сталей і чавуну — 75 - 120, для конструкційних сталей — 

д 100 - 150 ходів за хвилину.
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На верстаті успішно виконують механічне обпилювання про
різів, вирізів і контурів різноманітних деталей машин і штампів. 
Замінивши напилок на ножівкове полотно, можна розрізати за
готовки.

Зачищення деталей і знімання задирок. Після обробки 
деталей на верстатах на їхніх поверхнях зазвичай залишаються 
сліди від різального інструменту й задирки, які підлягають за
чищенню. Цю роботу виконує слюсар. Найпростіший спосіб — 
зачищення щітками й обпилювання вручну різними напилками 
з наступним зачищенням шкурками, абразивним папером, брус
ками.

Рис. 2.131. Кутова шліфувальна 
машина МПІУ-20-230 А

Максимальний діаметр диска — 230 мм. 
Потужність — 2,0 - 2,3 кВт. Швидкість за 
холостого ходу — 650 хв-1. Маса — 4,8 кг

Рис. 2.132. Кутова шліфувальна 
машина МПІУ-2-9-125О) 

Максимальний діаметр диска — 
125 мм. Потужність — 850 Вт. 

Швидкість за холостого ходу — 
2800 - 11 000 хв-і

Механізують зачищення 
задирок за допомогою шліфу
вальних машин (рис. 2.131, 
2.132) та різних пристроїв, ви
користанням піскоструминних 
апаратів, хімічних процесів 
тощо. Наприклад, ручні шлі
фувальні машини можна ус
пішно застосовувати для за
чищення поверхонь.

Підприємство «Фіолент» 
(м. Сімферополь) випускає 
легкі, надійні, потужні кутові 
шліфувальні машини МІПУЗ- 
11-150 (рис. 2.133).

Рис. 2.133. Кутова шліфувальна 
машина МШУЗ-11-150

Потужність — 1,1 кВт. Напруга живлен
ня — 220 В. Діаметр круга —150 мм. 

Швидкість за холостого ходу — від 0 до 
9500 хв-1
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Види браку. Техніка безпеки

Найчастішими видами браку при обпилюванні є нерівності 
поверхні й завали країв заготовки, що трапляються внаслідок 
неправильного вибору напилка або через відсутність навичок 
обпилювання. Брак виходить у результаті заслабкого або над
мірного затискання обпилюваної заготовки в лещатах. При 
цьому на заготовці можуть з’явитися вм’ятини, вона може на
віть зламатися.

Поширеним видом браку є неточність розмірів внаслідок не
правильного розмічання, зняття надмірного або, навпаки, недо
статнього шару металу, а також несправності вимірювального 
інструменту чи невмілого користування ним.

Нерідко обпиляна поверхня виявляється подряпаною (задер
тою). Причиною такого браку є обробка її напилком, «засаленим» 
(забрудненим) стружкою.

Безпека роботи під час обпилювання

Кожен слюсар має добре вивчити й знати правила техніки 
безпеки, щоб уберегти себе й робітників, які його оточують, від 
нещасних випадків.

При обпилюванні металу є небезпека поранити праву руку 
хвостовиком напилка, якщо на ньому немає рукоятки або вона 
несправна. Щоб уникнути травми, слюсар має стежити за тим, 
щоб при обпилюванні заготовки з гострими кромками не підкла
дати пальці лівої руки під напилок за його зворотного ходу.

У процесі обпилювання утворюється велика кількість струж
ки. Її можна згортати з оброблюваної заготовки, лещат і верстата 
тільки волосяною щіткою й у крайньому випадку ганчіркою. За
бороняється скидати стружку голими руками, здувати її або ви
даляти за допомогою стисненого повітря: при цьому можливі по
ранення рук та очей.

Під час обпилювання деталі рекомендується надягати голов
ний убір, тому що стружку, яка потрапила у волосся, важко ви
далити. При розчісуванні стружка, що залишилася у волоссі, 
може поранити голову.

Нагадаємо деякі загальні правила техніки безпеки, яких по
трібно дотримуватись під час обпилювання.

1. Рукоятка на напилку має бути міцно насаджена; не можна 
допускати використання напилків без рукояток або з тріснутими 
й розколотими рукоятками.

2. Верстати мають бути надійно, без найменшого хитання за
кріплені на підлозі.

А
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3. Верстатні лещата потрібно встановлювати так, щоб слюсар 
міг завжди займати правильне робоче положення.

2.32. Свердління металу
Свердління — одрн. із з найпоширеніших способів отримання 

отворів різанням. Різальним інструментом тут слугує свердло, за 
допомогою якого отримують отвори в суцільному матеріалі (свер
дління) і збільшують діаметри уже просвердлених отворів (роз
свердлювання). Точність отворів, отриманих свердлінням, — у 
межах 12 - 14-го квалітету.

Під час свердління оброблювану деталь закріплюють на столі 
свердлильного верстата прихватами, у лещатах, на призмах то
що, а зверху надають двох спільних 
рухів (рис. 2.134) — обертального в 
напрямку стрілки V і поступального 
(спрямованого уздовж осі свердла) в 
напрямку стрілки з. Обертальний 
рух свердла називають головним 
(робочим) рухом, поступальний рух 
уздовж осі свердла — рухом по
дачі.

Свердління застосовують при 
виконанні багатьох слюсарних робіт 
на привідних свердлильних верста
тах і вручну (ручними дрилями), за 
допомогою механізованого інстру
менту (електричних і пневматичних 
дрилів), а також електроіскровим та 
ультразвуковим методами.

Рис. 2.134. Робота свердла 
при свердлінні

Свердла, їх конструкції та призначення

За конструкцією й призначенням свердла поділяють на кіль
ка видів.

Перові свердла є простим різальним інструментом (рис. 2.135, 
а). їх застосовують переважно у тріскачках і ручних дрилях для 
свердління невідповідальних отворів діаметром до 25 мм.

Спіральні свердла з циліндричним і конічним хвостовиками 
(див. рис. 2.135, б, в) призначені як для ручного свердління, так і 
для роботи на верстатах (свердлильних, револьверних та ін.).

Свердла для глибокого свердління застосовують на спеціаль
них верстатах для отримання точних отворів малого діаметра.
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Рис. 2.135. Різні конструкції свердел

Під глибоким свердлінням зазвичай розуміють отвори, довжина 
яких перевищує їх діаметр у 5 і більше разів.

Центрові свердла (див. рис. 2.135, г) слугують для отримання 
центрових заглиблень на оброблюваних деталях.

Комбінованим інструментом для обробки отворів одночасно 
обробляють одноосьові отвори (див. рис. 2.135, д\ а також свердлять 
і зенкують або розвірчують отвори (див. рис. 2.135, є).

Для виготовлення свердел, як правило, застосовують такі ін
струментальні матеріали: вуглецеву інструментальну сталь ма
рок У10А і У12А, леговані сталі — хромисту марки X та хро- 
мокремнієву марки ХС; швидкорізальну сталь марок Р9, Р18, 
Р6М5. Для оснащення різальних кромок свердел почали за
стосовувати пластинки твердих сплавів марок ВК6, ВК8, Т15К6 
та ін.

Свердла зі швидкорізальних сталей роблять зварними: робочу 
частину — зі швидкорізальної сталі, іншу частину — з менш до
рогої конструкційної сталі. Найпоширенішими є спіральні сверд
ла зі швидкорізальних сталей.

Елементи й геометричні параметри спірального свердла

Спіральний свердел має робочу частину, шийку, хвостовик 
для закріплення його в шпинделі верстата й лапку, що слугус 
упором при вибиванні свердла із гнізда шпинделя й передачі 
через неї великих крутних моментів (рис. 2.136, а). Робоча части-

А на, у свою чергу, поділяється на різальну й напрямну. Різальна 
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Передня поверхня Спинка зуба різальні кромки

Рис. 2.136. Елементи спірального свердла

частина, на якій розміщені всі різальні елементи свердла, скла
дається: з двох зубів (пера), що утворені двома спіральними ка
навками для відведення стружки (див. рис. 2.136, б), перемички 
(серцевини) — середньої частини свердла, що з’єднує обидва 
зуби (пера), і двох задніх поверхонь; двох стрічок, що слугують 
для спрямування свердла, калібрування отвору і зменшення 
тертя свердла об його стінки; двох головних різальних кромок, 
іцо утворені перетином передніх і задніх поверхонь і виконують 
основну роботу різання, поперечної кромки (перемички), що 
утворена перетином обох задніх поверхонь. На зовнішній пове
рхні свердла між краєм стрічки й канавкою розміщена трохи 
заглиблена частина, що йде по гвинтовій лінії, її називають 
спинкою зуба. Зменшення сили тертя свердла об стінки про
свердлюваного отвору досягають також тим, що робоча частина 
свердла має форму оберненого конуса, тобто діаметр різальної 
частини свердла більший, ніж іншого його кінця, біля хвосто
вика. Ці діаметри відрізняються на 0,03 - 0,12 мм на кожні 
100 мм довжини свердла.

У свердел, оснащених пластинками з твердих сплавів, обер
нена конусність становить від 0,03 до 0,10 мм на кожні 100 мм 
довжини.
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До геометричних параметрів різальної частини свердла (рис. 
2.137) належать: кут при вершині свердла, кут нахилу гвинтової 
канавки, передній і задній кути, кут нахилу поперечної кромки 
(перемички).

Рис. 2.137. Геометричні параметри спірального свердла
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Кут при вершині свердла 2ср знаходиться між головними різа
льними кромками. Він великою мірою впливає на роботу сверд
ла. Величину цього кута вибирають залежно від твердості оброб
люваного матеріалу, вона коливається від 80 до 140°; для сталей, 
чавунів і твердих бронз 2ф = 116... 118°, для латуней і м’яких 
бронз 2ф = 130°, для легких сплавів — дюралюмінію, силуміну, 
електрону й бабіту 2<р = 140°, для червоної міді 2ф = 125°, для 
ебоніту й целулоїду 2ф = 80...90°.

З метою підвищення стійкості свердел діаметром 12 мм і бі
льше застосовують подвійне заточення свердел: при цьому голов
ні різальні кромки мають форму не прямої, як за звичайного за
точення (див. рис. 2.137, а), а ламаної лінії (див. рис. 2.137, б). 
Основний кут 2ф = 116... 118° (для сталей і чавунів), а другий кут 
2ф0 = 70...75°.

Кут нахилу гвинтової канавки позначають грецькою літерою 
со (омега) (див. рис. 2.137, а). Зі збільшенням цього кута процес 
різання полегшується, а вихід стружки поліпшується. Однак све
рдло (особливо малого діаметра) зі збільшенням кута нахилу 
гвинтової канавки ослаблюється. Тому у свердел малого діаметра 
цей кут роблять меншим, ніж у свердел великого діаметра.

Кут нахилу гвинтової канавки ш вибирають залежно від влас
тивостей оброблюваного металу. Для обробки, наприклад, черво
ної міді й алюмінію він має дорівнювати 35 - 40°, а для обробки

А сталі — 25° і менше.
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Якщо розсікти спіральний свердел площиною, перпендикуля
рною до головної різальної кромки, то побачимо передній кут у 
(гамма) (див. перетин Б- Б на рис. 2.137, в). Цей кут у у різних 
точках різальної кромки різний: більший на периферійній час
тині свердла й помітно менший на його осі. Так, якщо біля зов
нішнього діаметра передній кут у = 25...30°, то біля перемички 
він близький до 0°. Несталість переднього кута є недоліком спі
рального свердла й однією з причин нерівномірного і швидкого
його зношування.

Задній кут свердла а (альфа) передбачений для зменшення 
сили тертя задньої його поверхні об поверхню різання. Цей кут 
розглядають у площині А - А, паралельній осі свердла (див. рис. 
2.137, в). Величина заднього кута також змінюється в напрямку 
від периферії до центра свердла; біля периферії він дорівнює 
8 - 12°, біля осі — 20 - 26°.

Кут нахилу поперечної кромки \|/ (псі) для свердел діаметром 
від 1 до 12 мм коливається від 47 до 50° (див. рис. 2.137, в), а для 
свердел діаметром понад 12 мм він дорівнює 55°.

Свердла, оснащені пластинками з твердих сплавів, порівняно 
з виготовленими зі сталей мають меншу довжину робочої части
ни, більший діаметр серцевини і менший кут нахилу гвинтової 
канавки. Вони високостійкі і забезпечують більшу продуктив
ність. Особливо ефективні свердла з пластинками із твердих 
сплавів при свердлінні й розсвердлюванні чавуну, твердої сталі, 
пластмас, скла, мармуру та інших твердих матеріалів.

Свердла, осна
щені пластинками 
із твердих сплавів, 
випускають чоти
рьох типів: спіраль
ні з циліндричним 
хвостовиком (рис.
2.138, а), спіральні з 
конічним хвостови
ком (див. рис. 2.138, 
б), із прямими ка
навками і конічним 
хвостовиком (див. 
рис. 2.138, в), зі скі
сними канавками й 
циліндричним хвос
товиком (див. рис.
2.138, г).

Рис. 2.138. Свердла, оснащенні пластинками 
з твердих сплавів
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Процес різання під час свердління

У процесі свердління під впливом сили різання різальні пове
рхні свердла стискають прилеглі до них часточки металу, і коли 
тиск, створюваний свердлом, перевищує сили зчеплення часто
чок металу, утворюються елементи стружки і вона відділяється.

Під час свердління в’язких металів (сталь, мідь, алюміній то
що) окремі елементи стружки, щільно зчіплюючись між собою, 
утворюють безперервну стружку, що завивається в спіраль (див. 
рис. 2.134). Таку стружку називають зливальною. Якщо оброб
люваний метал крихкий, наприклад чавун або бронза, то окремі 
елементи стружки надломлюються й відокремлюються один від 
одного. Стружку, що складається з окремих роз’єднаних елемен
тів (лусочок) неправильної форми, називають стружкою над
ломлених.

У процесі свердління розрізняють такі елементи різання: 
швидкість різання, глибина різання, подача, товщина й ширина 
стружки (рис. 2.139).

Рис. 2.139. Елементи різання при свердлінні (а) 
та розсвердлюванні (б)
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Головний робочий рух свердла (обертальний) характеризуєть
ся швидкістю різання.

Швидкість різання — це шлях, який проходить у напрямку 
головного руху найвіддаленіша від осі інструменту точка різаль
ної кромки за одиницю часу. Швидкість різання прийнято по-

А значати латинською літерою V і вимірювати в метрах за хвилину. 
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Якщо відомі число обертів свердла та його діаметр, нескладно 
визначити швидкість різання за загальновідомою формулою

1000’
де В — діаметр інструменту (свердла), мм; п — число обертів 
свердла, хв-1; я — стале число, що дорівнює 3,14.

Якщо відомі діаметр свердла В і швидкість різання у, то число 
обертів п обчислюють за формулою

ІОООи 
Л" пВ *

Подачею при свердлінні називають переміщення свердла 
вздовж осі за один його оберт; позначають літерою а і вимірюють 
у міліметрах за один оберт.

Правильний вибір подачі має велике значення для збільшен
ня стійкості інструменту. Величина подачі при свердлінні й роз
свердлюванні залежить від заданих чистоти й точності обробки, 
твердості оброблюваного матеріалу, міцності свердла і жорсткості 
системи верстат — інструмент — деталь.

Глибиною різання при свердленні отворів є відстань від сті
нки отвору до осі свердла (тобто радіус свердла):

При розсвердлюванні (див. рис. 2.139, б) глибину різання і 
визначають як половину різниці між діаметром В свердла й діа
метром сі раніше обробленого отвору:

В-сі
*=—

Товщина зрізу (стружки) змінюється в напрямку, перпенди
кулярному до різальної кромки свердла. Ширину зрізу вимірю
ють уздовж різальної кромки, вона дорівнює довжині зрізу (див. 
рис. 2.139, а).

Стійкістю свердла називають тривалість його безперервної 
(машинної) роботи до затуплення, тобто час між двома переточу
ваннями; зазвичай вимірюють у хвилинах.

У процесі різання під час свердління виділяється велика кі
лькість теплоти внаслідок деформації металу, тертя стружки, що 
виходить по канавках свердла, тертя задньої поверхні свердла об 
оброблену поверхню тощо. Основна частина теплоти виноситься
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стружкою, решта розподіляється між деталлю та інструментом. 
Щоб запобігти затупленню й передчасному зношенню при нагрі
ванні свердла в процесі різання застосовують змазувально- 
охолодну рідину, яка відводить теплоту від стружки, деталі й ін
струменту.

До охолодних рідин, якими користуються під час свердління 
металів, належать мильна й содова вода, масляні емульсії та ін.

Вибір режимів різання під час свердління полягає у визначен
ні таких подачі й швидкості різання, за яких процес свердління 
деталі виявляється найпродуктивнішим і найекономічнішим.

Теоретичний розрахунок елементів режиму різання викону
ють за чинними на заводі нормативами або за довідниками у та
кому порядку: вибирають подачу, потім обчислюють швидкість 
різання і за нею встановлюють число обертів свердла. Після цьо
го обрані елементи режиму різання перевіряють за міцністю слаб
кої ланки механізму головного руху й потужності електродвигу
на верстата.

Зазвичай у виробничих умовах для вибору елементів режиму 
різання, свердління, зенкування, розвірчування тощо користу
ються готовими даними технологічних карт.

Зношення й заточення свердел

Свердла зі швидкорізальної сталі зношуються по задній повер
хні, стрічках і кутах, а іноді й по передній поверхні (рис. 2.140, а).

Задня поверхня свердла зношується внаслідок тертя об повер
хні різання, передня — тертя об стружку, що утворюється. Свер
дло, що затупилося, у процесі роботи подає характерний скрипу
чий звук, що засвідчує необхідність його переточування.

Форма заточення впливає на стійкість свердла і швидкість рі
зання, що допускається свердлом. Розрізняють такі форми зато
чення' свердел: нормальну одинарну й подвійну, заточення з під
точуванням перемички та ін. (табл. 2.7).

У разі подвійного заточення на забірному конусі свердла утво
рюється друга затилована частина з кутом при вершині 70 - 75°. 
Стійкість свердла з подвійним заточенням при обробці сталі 
збільшується в 2,5 - 3 рази порівняно зі свердлом з нормальним 
заточенням.

Стрічка підточується на довжині 1,5-4,0 мм внаслідок зні
мання затилка під кутом 6 - 8° та утворення вузької фаски зав
ширшки 0,2 - 0,3 мм, необхідної для запобігання защемленню й 
ламанню свердла (див. рис. 2.140, б). За такого заточення зносо
стійкість свердла при обробці в’язких сталей збільшується в 2 - З

А рази.
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Рис. 2.140. Зношення і підточування спірального свердла: 
а — схема зношення поверхонь свердла; б — підточування стрічки; 

в — підточування перемички

Підточування перемички полягає в утворенні додаткових ви
їмок біля вершини свердла з обох боків уздовж його осі на дов
жині 3-15 мм (див. рис. 2.140, в), після чого довжина перемички 
скорочується до 0,Ю (див. табл. 2.7). При цьому значно зменшу
ється необхідна сила подачі Ро, а стійкість свердла збільшується 
в 1,5 раза.

Заточують свердла в заточувальних майстернях фахівці- 
заточувальники на спеціальних верстатах.

Іноді свердла заточують на простих заточувальних верстатах 
(точилах), обладнаних спеціальними пристроями (рис. 2.141, а).
Під час заточення свердла вручну його тримають лівою рукою д
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якомога ближче до різальної частини (конуса), а правою — за 
хвостовик (див. рис. 2.141, б). Притискаючи різальну кромку 
свердла до бічної поверхні заточувального круга, плавним рухом 
правої руки похитують свердло, домагаючись, щоб його задня 
поверхня отримала правильний кут нахилу і набула належної 
форми. Знімати треба невеликі шари металу за слабкого натис
кання свердлом на круг.

Таблиця 2.7. Основні форми заточення свердел

Діаметр 
свердла, 

мм

Форма заточення
Оброблюваний 

матеріалНайменування Позна
чення Ескіз

0,25 -12

12-80

Одинарна (нор
мальна)

Одинарна з 
підточуванням 

перемички

Одинарна з 
підточуванням 

перемички і 
стрічки

Подвійна з 
підточуванням 

перемички

Подвійна з 
підточуванням 

перемички і 
стрічки

Н

НП

НПЛ

ДП

ДПЛ

0^ Сталь, сталеве 
литво, чавун

Сталеве литво з 
овдо 4,9 кПа з 

незнятою кіркою

Сталеве литво з 
овдо 4,9 кПа зі 
знятою кіркою

Сталеве литво з 
авдо 4,9 кПа з 

незнятою кіркою, 
чавун з незнятою 

кіркою

Сталь і сталеве 
литво з авдо 

4,9 кПа зі знятою 
кіркою
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Потрібно стежити за тим, щоб різальні кромки мали однакову 
довжину й були заточені під однаковими кутами. Свердел з різа
льними кромками різної довжини або з різними кутами нахилу 
може зламатися або просвердлювати отвори більшого діаметра. 
Після заточення задньої поверхні свердла його головні різальні 
кромки мають бути прямолінійними.

А
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Рис. 2.141. Прийоми заточування 
свердла на точилі з пристосуванням 
(а), без пристосування (б) та переві
ряння кутів заточування свердла 

шаблоном (в)

Правильність заточення свер
дел перевіряють спеціальним ша
блоном (див. рис. 2.141, в).

2.33. Устаткування для свердління металу
Відповідно до єдиної класифікації, свердлильні верстати за 

технологічною ознакою поділяють на шість основних типів: вер
тикально-свердлильні; одношпиндельні напівавтомати; багато
шпиндельні напівавтомати; радіально-свердлильні; горизонта- 
льно-свердлильно-розточувальні та різні свердлильні.

Найбільш поширені в слюсарних і складальних цехах одно
шпиндельні вертикально-свердлильні верстати, які бувають на
стільними й на колоні. Настільні верстати досить швидкохідні, 
призначені для свердління отворів діаметром до 12 мм. Напри
клад, шпиндель настільних свердлильних верстатів моделі 
2А106 обертається зі швидкістю від 1545 до 15 000 хв-1.

Вертикально-свердлильний верстат складається з основи 1 
(рис. 2.142), колони 6, коробки швидкостей 5, напрямного крон-
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Рис. 2.142. Вертикально-свер
длильний верстат моделі 2А135

штейна 4, в якому змонтовані 
механізм подачі й шпиндель
ний вузол 3, та стола 2. Короб
ка швидкостей із привідним 
електродвигуном змонтована 
на верхній частині колони. Ос
нова порожниста й одночасно 
слугує баком для збирання 
охолодної рідини. Напрямний 
кронштейн зі шпиндельним 
вузлом і стіл можуть перемі
щуватись по напрямній, коло
ни 4 закріплюють у потрібному 
положенні відповідно до розмі
рів оброблюваної деталі.

На рис. 2.143 наведено кі
нематичну схему свердлильно
го верстата моделі 2А135. Обе
ртальний рух від електродви
гуна потужністю 2,8 кВт зі 
швидкістю 1440 об/хв переда
ється за допомогою клинопасо- 
вої передачі зі змінними шкі
вами валика І коробки швид
костей. Залежно від положення 
потрійного рухомого блока ше
стерень Б і, валик II отримує 
три різні швидкості обертання, 
які за допомогою зубчастих ко

ліс 42 - 50 передаються валику III. Потрійний блок шестерень Б2 
при передачі обертального руху з валика III на порожнистий ва
лик IV потроює число швидкостей і доводить його до дев’яти. Всі 
дев’ять швидкостей обертання передаються від валика IV через 
шліцьове з’єднання шпинделю V.
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Від шпинделя через шестерні 27 - 50 (V?) і отримує обертовий 
рух коробка подач VIII, що складається з двох триступінчастих 
механізмів з висувною шпонкою. Зрозуміло, що коробка подач 
також забезпечує дев’ять різних швидкостей подач.

Від валика VII коробки подач обертальний рух через запобіжну 
муфту Мп передається співвісному з ним валику IX і далі через 
черв’ячну передачу 1-47, кулачкову муфту Мі і валик X — рей
ковій шестерні 14. Остання знаходиться в зачепленні з рейкою, 
закріпленою на гільзі шпинделя, і передає йому осьову подачу.
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Рис. 2.143. Кінематична схема вертикально-свердлильного верстата 
моделі 2А135 д
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Ручне переміщення шпинделя, а також вмикання й вимикан
ня механічних подач забезпечує штурвал Рі. Напрямний крон
штейн з механізмом подач переміщується по колоні за допомогою 
рукоятки ?2 через черв’ячну передачу 1 - 32 і рейкову шестерню 
18. Підіймають та опускають стіл вручну рукояткою Рз через ко
нічні шестерні 29 - 36 (XI) і ходовий гвинт XII.

Багатошпиндельні свердлильні верстати застосовують здебі
льшого у серійному виробництві. Верстати цього типу бувають з 
нерухомими (постійними) і переставними шпинделями.

Багатошпиндельні свердлильні верстати з постійними шпин
делями зазвичай мають від двох до шести шпинделів, розміще
них в один ряд зі сталими відстанями між їхніми осями (рис. 
2.144). Послідовним переміщенням деталі на цьому верстаті мо
жна виконати низку різних операцій (свердління, зенкування, 
розвірчування тощо) або одночасно обробляти кілька отворів в 
одній деталі.
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Рис. 2.144. Чотиришпиндельний верстатА
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Рис. 2.145. Багатошпин
дельна свердлильна 

головка

Рис. 2.146. Радіально-свердлильний 
верстат:

1 — основа: 2 — нерухома колона; 3 — колона, 
що обертається; 4 — траверса; 5 — механізми 
підіймання й опускання траверси; 6 — сверд

лильна головка; 7 — шпиндель

Слід зазначити, що 
будь-який одношпин
дельний верстат можна 
пристосувати для одно
часного свердління кіль
кох отворів. Для цього на 
і ипинделі закріплюють 
багатошпиндельну голо
вку, що має спеціальний
пристрій для передачі обертового руху від шпинделя свердлиль
ного верстата всім шпинделям свердлильної головки (рис. 2.145).

Радіально-свердлильні верстати (рис. 2.146) застосовують для об
робки кількох отворів, розміщених на значній відстані один від одно
го, у великих за масою та габаритами деталях. Ці верстати на відміну 
від звичайних свердлильних дають змогу переміщувати лише сверд
лильну головку без зміни положення оброблюваної деталі.
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2.34. Пристрої для свердління
Пристроями для механічної обробки деталей на металоріза

льних верстатах називають додаткове устаткування й різні при
строї, необхідні для встановлення й закріплення оброблюваної 
деталі. На відміну від пристосувань пристрої для встановлення й 
закріплення різального інструменту зазвичай називають допо- д 

205



Розділ 2

міжним інструментом. Пристрої, допоміжний і різальний ін
струменти е технологічним оснащенням верстата. Пристрої віді
грають велику роль у забезпеченні нормального процесу обробки 
деталей, досягненні заданої точності й високої продуктивності.

Допоміжний інструмент. Для закріплення свердел, розвер- 
ток, зенкерів та іншого різального інструменту в шпинделі свер
длильного верстата слугує допоміжний інструмент, до якого на
лежать: перехідні втулки, свердлильні патрони різних типів, 
оправки тощо.

Перехідні втулки застосовують для закріплення різального 
інструменту з конічним хвостовиком. Зовнішні й внутрішні пове
рхні втулок виготовляють конусними — зазвичай із конусом Мо
рзе семи номерів (від № 0 до 6). Якщо розмір конуса хвостовика 
відповідає розміру конуса отвору шпинделя верстата, то різаль
ний інструмент установлюють хвостовиком безпосередньо в отвір 
шпинделя (рис. 2.147, а). Якщо конусний хвостовик свердла 
менший за конічний отвір шпинделя верстата, то на нього надя
гають перехідну втулку й разом зі свердлом вставляють у конус
не гніздо шпинделя верстата (див. рис. 2.147, б). Якщо однієї 
втулки недостатньо, беруть кілька перехідних втулок, які встав
ляють одна в одну.

Свердлильні патрони використовують для закріплення різаль
них інструментів із циліндричним хвостовиком діаметром до 15 мм. 
Спочатку свердло або інший інструмент установлюють і закріплю
ють хвостовою частиною в патроні, потім патрон установлюють ко
нусним хвостовиком в отвір шпинделя верстата (див. рис. 2.147, в).
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Рис. 2.147. Способи закріплення різальних інструментів і патронів 
у шпинделі верстата
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Залежно від будови, принципу роботи й призначення сверд
лильні патрони поділяють на двокулачкові, трикулачкові, цан
гові, швидкозмінні та ін. Трикулачковий патрон поширеної 
конструкції наведено на рис. 2.147, г.

Для закріплення свердел малого діаметра з циліндричними 
хвостовиками часто застосовують цангові патрони, У такому па
троні (див. рис. 2.147, д) різальний інструмент затискається в 
змінній конусній цанзі 1 при нагвинчуванні гайки 2.

Швидкозмінні патрони (див. рис. 2.147, є) застосовують у разі 
послідовної обробки отвору свердлом, зенкером, розверткою, коли 
потрібно швидко змінити інструмент без зупинки верстата. Для 
заміни інструменту кільце 3 підіймають угору, при цьому кульки
4 під дією відцентрових сил розходяться, й інструмент із втулкою
5 вільно виходить із патрона. Після встановлення чергового ін
струменту кільце 3 опускається й своїми скосами примусово за
водить кульки 4 у заглиблення втулки. Кульки 4 утримують ін
струмент від випадання й одночасно передають йому зусилля від 
шпинделя верстата.

Пристрої для закріплення деталей

Для закріплення деталей широко застосовують різні затискні 
пристрої з гвинтовим затискачем: прихвати, призми (рис. 2.148), 
а також машинні лещата й кутики (рис. 2.149, а, б). За викорис
тання ручних затискачів для закріплення деталей потрібно ба
гато часу, тому останнім часом дедалі більше поширюються при
строї зі швидкодійними ручними затискачами — ексцентрико
вими, клиновими, важільно-кулачковими, а також зі швидкодій
ними механізованими затискачами механічної, пневматичної та 
гідравлічної дії.

Гвинтові машинні лещата широко використовують в індиві
дуальному виробництві. Вони складаються з основи, рухомої й 
нерухомої губок, гвинта та рукоятки. Деталь закріплюють між 
губками під час повертання рукоятки, що надає гвинту обертово
го руху.

Швидкозмінні машинні лещата важільно-кулачковим затис
качем забезпечують велике зусилля затискання й міцно утриму
ють оброблювану деталь за високих режимів різання. Для закрі
плення деталь 7 установлюють у лещата й обертанням упорного 
гвинта 4 (рис. 2.149, а) підводять до неї рухому губку 2, залиша
ючи деякий зазор. Потім переміщенням рукоятки 3 у горизон
тальне положення чинять дію на кулачок 6 ексцентрикового ва
лика 5; при цьому рухома губка 2, що виконує роль важеля, на
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Рис. 2.148. Приклади закріплення деталей при свердлінні 
в простих пристроях:

а — на столі верстата за допомогою притискних планок з болтами; б — за допо
могою притискної планки і призми; в — за допомогою призми і хомутика

кінець якого діє подвійний кулачок 6, притискає деталь до неру
хомої губки І.

Налагоджують лещата тільки під час настроювання для оброб
ки першої деталі. Наступні деталі закріплюють лише перемі
щенням рукоятки 3. Лещата оснащені комбінованим механізмом 
затискання, що забезпечує за зусилля на рукоятці 157 Н, силу 
затискання 8,82 кН.

Лещата виготовляють шести розмірів із губками завширшки 
від 80. до 250 мм і найбільшою відстанню між ними від 100 до 
300 мм. Відомі й інші конструкції машинних лещат зі швидко- 
дійним затискачем.

У серійному й масовому виробництві для закріплення деталей 
використовують спеціальні кондуктори, що мають запресовані 
загартовані напрямні втулки, які забезпечують точне розміщен
ня отворів без попереднього їх розмічання. На рис. 2.149, в зо
бражено кондуктор для свердління одного отвору в деталі 7, роз
міщеного паралельно опорній поверхні деталі. Кондуктор скла
дається з кутика 11, до якого за допомогою шарнірно-важільного 
затискача 8 притискається деталь 7, і кондукторної плити 10 із 
втулкою 9, розміщеною на певній відстані від базової поверхні

А деталі, що слугує для спрямування інструменту.
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Для обробки отворів на свердлильних верстатах застосовують 
багато різноманітних кондукторів, що різняться за формою, бу
довою, масою тощо.

До числа поворотних і пересувних пристосувань, які викорис
товують на свердлильних верстатах, належать поворотні стояки, 
поворотні й пересувні столи. їх застосовують для обробки отворів 
у різних деталях зазвичай разом зі знімними робочими пристро
ями — поворотними кондукторами для встановлення й закріп
лення оброблюваної деталі та для спрямування різального ін
струменту. Поворотні пристрої з горизонтальною віссю обертання 
ділильної планшайби прийнято називати поворотними стоя
ками, а пристрої з вертикальною віссю обертання — поворотни
ми столами.

Поворотні стояки слугують для обробки отворів, розміщених 
по колу або з різних боків деталей типу втулок, дисків, кілець,
обойм тощо. А
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Розділ 2

Круглі поворотні столи застосовують для обробки отворів, 
розміщених по колу паралельно осі обертання в кільцях, дисках, 
фланцях, маточинах та інших подібних деталях. Нормалізовані 
столи допускають розподіл на 2, 3, 4, 6, 8 і 12 однакових частин, 
а також під кутами 15 і 30°. Такі столи особливо широко застосо
вують у разі багатопозиційної обробки отворів на верстатах, осна
щених багатошпиндельними головками, й на багатошпиндель
них свердлильних верстатах.

Підготовка й настроювання верстата необхідні для виконання 
намічених технологічним процесом операцій щодо обробки отво
рів. Не менш важливими є правильні організація й обслугову
вання свердлильного верстата в процесі роботи.

Підготовка верстата до роботи передбачає: змащення в місцях, 
зазначених у паспорті верстата; встановлення стола верстата по 
висоті в необхідне положення і закріплення його; встановлення й 
надійне закріплення різального інструменту в шпинделі верста
та; встановлення й закріплення оброблюваної деталі на столі 
верстата за допомогою прихваток, притискних планок, у лещатах 
або в пристосуванні, що забезпечує збіг інструменту й оброблю
ваного отвору.

Прийоми встановлення, закріплення, вивіряння і знімання 
різального інструменту

Різальний інструмент (свердел) закріплюють або в конічному 
отворі шпинделя, або у свердлильному патроні. Перед встанов
ленням інструмент і отвір шпинделя ретельно протирають чис
тими ганчірками, після чого інструмент (або патрон) обережно 
вводять хвостовиком у конічний отвір шпинделя так, щоб лапка 
хвостовика плоскими боками увійшла у вибивний отвір — вікно, 
потім сильним поштовхом вгору щільно вводять хвостовик в отвір 
шпинделя.

У разі використання перехідних втулок для закріплення рі
зального інструменту всі конічні поверхні втулок, шпинделя й 
хвостовика інструменту спочатку протирають і перевіряють. По
тім перехідні втулки з’єднують у єдиний комплект, насаджують 
на хвостовик інструменту й сильним поштовхом руки вставляють 
інструмент втулками в отвір шпинделя.

Знімають інструмент або патрон з інструментом за допомогою 
плоского клина. Для цього клин одним кінцем вводять у вибив
ний отвір (вікно) шпинделя, злегка вдаряють молотком по іншо
му його кінці, який при цьому натискає на лапку хвостовика й

д витискає свердло з конічного отвору шпинделя (рис. 2.150, а).
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Рис. 2.150. Способи видалення інструменту зі шпинделя 
свердлильного верстата

Різальний інструмент можна видаляти також за допомогою ра- 
діусного клина й ексцентрикового ключа (див. рис. 2.150, б9 в). 
Хвостовики різального інструменту або патрони, вставлені у 
перехідні втулки, видаляють таким самим способом (див. рис. 
2.150, г). З цією ж метою застосовують універсальний ключ (див. 
рис. 2.150, д). Він складається з нерухомого клина 49 прикріп
леного до скоби 3, і рухомого клина 2 із зубчастою рейкою, що 
переміщується за допомогою рукоятки — сектора 1 уздовж кли
на 4.

Щоб свердло при вибиванні його зі шпинделя не вдарялося об 
стіл верстата й не тупилося, його варто притримувати лівою рукою
або розміщувати на столі верстата дерев’яну підкладку. А
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Способи встановлення, вивіряння й закріплення деталей

Способи встановлення й закріплення деталей при свердлінні 
можуть бути різноманітними й залежать в основному від конфі
гурації, розмірів, маси деталі, діаметра оброблюваних отворів 
тощо.

Під час свердління отворів діаметром до 10 мм у дрібних де
талях їх закріплюють у ручних лещатах або на універсальній 
призматичній підкладці (рис. 2.151 а, б). У разі свердління отво
рів більшого діаметра деталі потрібно закріплювати надійніше, 
наприклад у машинних або пневматичних лещатах (див. рис. 
2.151, в). Перед установленням машинних лещат на столі верс
тата ретельно протирають опорні площини стола й лещат і злег
ка змазують їх оливою. Потім болтами, уведеними в Т-подібні 
пази стола, лещата прикріплюють до стола верстата. При сверд
лінні отворів малого діаметра лещата можна й не закріплювати.

Деталі, які не вміщуються між губками лещат, закріплюють 
безпосередньо на столі притискними планками.

Слід пам’ятати, що остаточно деталь закріплюють лише після 
суміщення осей оброблюваного отвору й шпинделя.
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Рис. 2.151. Прийоми закріплення деталей при свердлінні 
А
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Прийоми свердління

Залежно від потрібної точності й величини партії оброблюва
них деталей отвори свердлять за розміткою з кернуванням 
центрів отворів або за кондукторами.

За відносно точного положення отвори за розміткою свердлять 
у два прийоми: спочатку попередньо, а потім остаточно. Попере
днє свердління виконують із ручною подачею на глибину 0,25 
діаметра отвору, потім свердло підіймають, видаляють стружку й 
перевіряють збіг кола надсвердленого отвору з розмічальним. 
Якщо вони збігаються, то свердління продовжують, включивши 
механічну подачу, й доводять його до кінця. Якщо ж надсвердле
ний отвір виявиться не в центрі, то його виправляють прорубу
ванням двох — трьох канавок від центра з того боку центрового 
заглиблення, куди потрібно змістити свердло. Канавки спрямо
вують свердло у намічене кернером місце. Зробивши ще одне 
надсвердлювання і переконавшись у його правильності, сверд
ління доводять до кінця.

Свердління за кондуктором застосовують у тому разі, коли по
трібно отримати більшу точність, а також за досить великої пар
тії однакових деталей. Цей спосіб набагато продуктивніший, ніж 
свердління за розміткою, оскільки стають непотрібними розмітка 
і витримування деталі перед її обробкою, закріплюється деталь 
надійно й швидко; зменшується стомлюваність робітника тощо. 
Наявність постійних установних баз і напрямних, інструменту 

Рис. 2.152. Свердління в закритому (коробчастому) (а) 
і в накладному (б) кондукторах
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кондукторних втулок, підвищує точність обробки й забезпечує 
взаємозамінність деталей. На рис. 2.152, а зображено закритий 
кондуктор коробчастої форми.

Оброблювану деталь 2 вміщують у коробку 2, доводять до упору 
й закріплюють гвинтами 4 і 6. Свердло спочатку вводять у напрям
ну втулку 3, потім, просвердливши отвір і пересунувши кондуктор, 
просвердлюють другий отвір через напрямну втулку 5.

У разі використання накладних кондукторів оброблювану де
таль затискають у машинних лещатах або на столі верстата. 
Кондуктор 7 накладають на ту частину поверхні деталі 9, де по
трібно просвердлити отвір (див. рис. 2.152, б). Кондуктор закріп
люють на деталі бічними гвинтами 8 або притискачами різних 
конструкцій.

Свердління наскрізних отворів різниться від свердління глу
хих. Коли свердло підходить до виходу з отвору, опір металу зна
чно зменшується, й відповідно має бути зменшена подача. Якщо 
подачу не зменшити, то свердло різко опуститься, захопить вели
кий шар металу, заклиниться й може зламатися. Щоб запобігти 
цьому, наприкінці свердління зазвичай виключають механічну 
подачу свердла й досвердлюють отвір із ручною уповільненою
подачею.

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

Рис. 2.153. Свердлін
ня глухих отворів за 

упором:
1 — упорна втулка; 2 — 

стопорний гвинт; 3 — 
деталь

А

Свердління глухих отворів на задану 
глибину потребує попереднього настрою
вання за спеціальним пристроєм, що є на 
свердлильному верстаті. Якщо ж його не
має, користуються упорною втулкою, за
кріпленою в потрібному місці безпосеред
ньо на свердлі (рис. 2.153).

Упорну втулку або пристрій для роботи 
з упором, змонтований на шпинделі, нала
годжують так. Свердло опускають на де
таль, а упорний стрижень (втулку) встано
влюють і закріплюють на висоті, що відпо
відає глибині свердління. Коли свердло 
опуститься на встановлену глибину, упор
ний стрижень або втулка дійде до обмежу
вача або до торця й зупиняться. При цьому 
шпиндель (свердло) не зможе заглибитися 
далі в метал.

До операції розсвердлювання (збіль
шення діаметра отвору, раніше просверд
леного свердлом меншого діаметра) вда
ються, коли в суцільному металі потрібно 
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просвердлити отвір діаметром понад 25 мм. Як відомо, поперечна 
кромка (перемичка) свердла не ріже, а зминає матеріал, тому зі 
збільшенням діаметра свердла, й отже, перемички, осьовий тиск 
збільшується і процес різання ускладнюється.

Щоб запобігти цьому, спочатку свердлять отвір приблизно 
вдвічі меншого діаметра, а потім розсвердлюють його іншим 
свердлом до потрібного розміру. В цьому разі перемичка другого 
свердла участі в роботі не бере й осьове зусилля зменшується.

Розсвердлюють отвори за подачі в 1,5-2 рази більшої, ніж 
при свердлінні в суцільному металі свердлом такого самого діа
метра. Розсвердлювати можна тільки отвори, попередньо про
свердлені або у відлитих і штампованих деталях.

Якщо потрібно просвердлити великий отвір, особливо в листо
вому матеріалі, його вирізають за допомогою спеціальних голо- 
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вок із розсувними різцями. Одна з конструкцій таких головок 
зображена на рис. 2.154. На корпусі 1 закріплена траверса 4, по 
якій можуть переміщуватись державки 3 зі змінними різцями 5. 
Різці точно встановлюють за шкалами 7 на заданій відстані від 
центра. Центрують деталь 6 за допомогою центра 2.

Ручні й механізовані машини для свердління

У практиці слюсарної обробки часто доводиться свердлити 
отвори ручними дрилями, коловоротами й тріскачками, а також 
за допомогою механізованого інструменту — електричних і пнев
матичних свердлильних машин.

Підприємство «Фіолент» (м. Сімферополь) випускає сверд
лильні машини різних потужностей (рис. 2.155 - 2.162).
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Рис. 2.155. Машина свердлильна 
МС-20 РЗО)

Технічна характеристика

Споживана потужність — 550 Вт 
Напруга живлення — 220 В 
Максимальний діаметр хвостовика 
свердла —10 мм
Діаметр свердління, мм ;

у сталі — до 10
у легкому металі — до 13
у дереві — до 25

Частота обертання шпинделя за хо
лостого ходу — від 0 до 3000 хв-1 
Маса — 1, 2 кг

Рис. 2.156. Машина свердлильна 
МС-13 РЗО)

Технічна характеристика

Споживана потужність — 520 Вт 
Напруга живлення — 220 В 
Максимальний діаметр хвостовика 
свердла —13 мм
Діаметр свердління, мм

у сталі — до 13
у бетоні — до 16
у легкому металі — до 16
у м’якому дереві — до 25

Частота обертання шпинделя за холос
того ходу — від 0 до 3000 хв-1 
Маса — 1, 3 кг
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Рис. 2.157. Машина свердлильна 
МС-16 РЗ

Технічна характеристика
Потужність — 900 Вт
Патрони — 16 і 13 мм 
Швидкість обертання за холостого хо
ду — 0 — 600 хв'1
Максимальний діаметр свердління» мм 

у дереві — 35 
у металі —16

Маса —1,8 кг
Високий крутний момент — 86 Н-м

Функціональні можливості
♦ Металевий триступінчастий редук

тор у міцному алюмінієвому корпусі
♦ Свердління отворів великого діа

метра й великої глибини: сталь — 
16 мм, дерево — 35 мм

♦ Робота з такими матеріалами, як 
пластик, композити, ДВП? ДСП, бага
тошарові матеріали, камінь, силікат, 
азбест, кераміка та ін.

♦ Робота з коронками (60 - 80 мм).
♦ Закручування й викручування ве

ликих шурупів (до 8 мм) без поперед
нього свердління

♦ Робота з дюбелями, свердлами зі 
змінними діаметрами, свердлами Фор- 
стнера та ін.

♦ Перемішування матеріалів різної 
в'язкості: штукатурні, бетонні й інші 
суміші (до 20 кг); сухі будівельні сумі
ші; клеї, лаки, фарби

♦ Нарізування різі великого діаметра
♦ Комплектація патроном 13 - 16 мм
♦ Високий крутний момент — 86 Н-м 

забезпечує достатній резерв для робіт 
під високим навантаженням без втрати 
числа обертів дриля

Рис. 2.158. Перфоратор П2?850 РЗ

Технічна характеристика
Потужність — 850 В;
Частота обертання за холостого ходу — 
від 0 до 1300 хв-1
Частота ударів за холостого ходу — від 
0 до 1800 хв-1
Сила одиничного удару — 3 Дж 
Максимальний діаметр свердління, мм 

у бетоні — 24 
у сталі —13 
у дереві — ЗО

Затискач інструмента 8П8+
Довжина мережного шнура — 4 м 
Маса — 2, 5 кг.

Функціональні можливості
♦ Робота в трьох режимах: удар, 

свердління з ударом, свердління
♦ Затискач інструмента 8В8+ й ада

птер для приєднання кулачкового пат
рона

♦ Додаткова рукоятка з обмежувачем 
глибини

♦ Ударний механізм удосконаленої 
конструкції забезпечує роботу зі зни
женим рівнем вібрації

♦ Перемикання напрямку обертання 
вліво/вправо

♦ Запобіжна муфта оберігає привід 
від перевантаження

♦ Посилений корпус редуктора з ма
гнієвого сплаву
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Рис. 2.159. Машина свердлильна 
МСУ9-2 РЗ

Технічна характеристика 
Споживана потужність — 1050 Вт 
Максимальний діаметр хвостовика 
свердла —13 мм
Діаметр свердління, мм 

у сталі —16 
у бетоні — 35 
у м’якому дереві— 25

Частота обертання шпинделя за холос
того ходу

І - 0-800 хв-і
П - 800-2000 хв—1

Довжина кабелю — 2,5 м 
Маса — 2,5 кг

Рис. 2.160. Ударний дриль з підсві
чуванням фірми ВО5СН Р8В650ВЕ

Технічна характеристика
Потужність — 600 бт
Максимальний діаметр свердління, мм

у дереві — 35
у бетоні —16 
у сталі —13

Швидкість за холостого ходу — від 0 до 
300 хв-і
Частота ударів — від 0 до 48 000 хв-1 
Безключовий патрон

Рис. 2.161. Дриль-шуру- 
поверт з акумуляторним 

живленням 2201/2301
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Технічна характеристика 
Напруга — 9,6/12 В 
Потужність —1,2 А/год 
Швидкість за холостого хо
ду — 0 - 550 хв-1 
Максимальний круглий 
момент — 7/9 Нм 
Безключовий патрон 
Максимальний діаметр, мм 

у дереві —18 
у сталі — 6 
гвинтів — 5 

д Маса — 1,5 кг

Рис. 2.162. Кутові дрилі та 
різенарізувач фірми ВО8СН
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Ультразвуковий метод обробки отворів

Ультразвукова обробка дедалі більше застосовується в техніці. 
Зокрема, за допомогою ультразвукового методу обробки можна 
пробивати отвори будь-яких форми і глибини в деталях із жаро
міцних і неіржавних сталей, із твердих сплавів, порцеляни, скла 
та інших твердих матеріалів. Цей метод обробки ґрунтується на 
принципі використання пружних коливань середовища з над
звуковою частотою. Відомо, що звук, який чує людина, — це пру
жні коливання навколишнього середовища (повітря) із частотою 
-16 000-20 000 коливань (Гц) за секунду. Коливання із часто
тою понад 20 000 Гц органами людського слуху не сприймаються, 
їх прийнято називати ультразвуковими коливаннями, або ульт
развуком.

Принципову схему установки для ультразвукової обробки наве
дено на рис. 2.163, а. Пуансону 1 (або інструменту) надають форми 
заданого перетину отвору й передають коливальні рухи (вібрації) з 
ультразвуковою частотою. Пуансон підводять до деталі 2 так, щоб 
між ними був зазор 4. У проміжок між пуансоном і поверхнею обро
блюваної деталі подають завислі в рідині 3 абразивні зерна.

Рис. 2.163. Схема будови (а) та загальний вигляд верстата (б) 
для ультразвукової обробки отворів

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

А

219



Розділ 2
С

лю
са

рн
і р

об
от

и

Під впливом удару й великих швидкостей, отримуваних від 
торця пунсона, що коливається з ультразвуковою частотою, абра
зивні зерна вибивають із поверхні дуже дрібну стружку. В міру 
вибивання матеріалу деталі пуансон автоматично переміщується 
вниз і заглиблюється в тіло деталі, утворюючи отвір. Абразивну 
рідину подають у зону обробки під тиском, що забезпечує вими
вання відпрацьованої маси й надходження свіжих зерен у зазор 
між торцем і поверхнею деталі.

На рис. 2.163, б наведено загальний вигляд верстата для уль
тразвукової обробки вітчизняного виробництва. Верстат призна
чений для обробки твердих і крихких матеріалів: скла, кераміки, 
напівпровідникових матеріалів, феритів тощо. Пуансон зазвичай 
виготовляють з холоднокатаної інструментальної сталі, в торце
вому перетині він має форму оброблюваного отвору й не підда
ється загартуванню. Як абразивну масу застосовують кристали 
карбіду бору, карбіду силіцію та інші матеріали зернистістю від 
№ 120 до № 5 (розмір зерна 125 - 3,5 мкм).

2.35. Причини підвищеного зношування 
і ламання свердел

Передчасне зношування й ламання свердел зумовлені в осно
вному неправильною їх експлуатацією й неякісним виготовлен
ням. У практиці спостерігаються такі види зношування й ламан
ня свердел:

♦ викришування різальних кромок, спричинене понаднормо
вим підвищенням швидкості різання, недостатнім і неякісним 
охолодженням свердла, неправильним його заточенням (завищені 
значення задніх кутів і ширини перемички), неякісною термічною 
обробкою свердла (перегрівання, зневуглецювання тощо);

♦ затуплення різальних кромок, що настає внаслідок тривалої 
роботи свердла без переточування, підвищених швидкостей рі
зання й подачі, провертання свердла в патроні й перехідній втул
ці або шпинделі;

♦ швидке й нерівномірне зношування різальних кромок через 
надмірну швидкість різання, несиметричне розміщення кромок, 
що призводить до підвищеного навантаження на одне перо свер
дла, перегрівання свердла через недостатнє його охолодження;

♦ руйнування стрічок внаслідок надмірної їх ширини, що при
зводить до зростання сил тертя й налипання стружки.

Ламання свердла зазвичай спричинюється перевищенням 
припустимої для даного свердла встановленої подачі (особливо 
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для свердел малих діаметрів), великою подачею при виході свер
дла з просвердлюваного наскрізного отвору, значним зношуван
ням стрічок свердла, відведенням свердла, недостатньою довжи
ною канавок для виходу стружки (внаслідок чого вона пресується 
в канавках), утворенням тріщин на пластинці з твердого сплаву 
або неправильним її встановленням у корпусі свердла, неоднорі
дністю структури матеріалу деталі (наявність раковин, твердих 
вкраплень тощо).

Основні заходи запобігання поломкам: правильне заточення 
свердла, обґрунтований вибір режиму різання, правильна екс
плуатація свердел, надійне їх закріплення, своєчасне переточу
вання, своєчасне регулювання шпинделя з метою ліквідації бит
тя свердла. Вжиття цих заходів забезпечує зниження кількості 
поломок свердел, підвищення продуктивності праці та якості об
робки отворів.

2.36. Види браку й запобіжні заходи
Основні види браку, що трапляються під час свердління отво

рів, схарактеризовано вище.
Груба поверхня просвердленого отвору виходить за роботи ту

пим або неправильно заточеним свердлом, за великої подачі й 
недостатнього охолодження свердла. Щоб запобігти цьому виду 
браку, перед початком роботи потрібно перевірити шаблоном 
правильність заточення свердла, працювати тільки за режима
ми, зазначеними у технологічній карті, вчасно регулювати пода
чу охолодної рідини на свердло.

Діаметр просвердленого отвору, що перевищує заданий, вихо
дить у разі неправильного заточення свердла (різні кути біля 
різальних кромок, різна довжина різальних кромок, зміщення 
поперечної кромки свердла), наявність люфту у вузлі шпинделя 
верстата та ін. Щоб запобігти цьому виду браку, до початку робо
ти треба перевірити якість заточення свердла, вибрати свердло 
необхідного розміру, перевірити положення шпинделя й ретель
но відрегулювати його.

Вісь отвору зміщується внаслідок неправильного розмічання 
деталі (у разі свердління за розміткою), неправильного встанов
лення й слабкого закріплення деталі на столі верстата (деталь 
зрушилася під час свердління), биття свердла в шпинделі. Щоб 
запобігти зміщенню осі, потрібно правильно розмічати деталь і 
попередньо просвердлювати центрове заглиблення, перевіряти 
міцність закріплення деталі до початку роботи, а також биття й
правильність заточення свердла. А
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Перекошення осі отвору може бути спричинене неправильним 
установленням деталі на столі верстата або в пристосуванні, по
траплянням стружки під деталь, неперпендикулярністю стола до 
шпинделя верстата й надмірним натисканням на свердло рід час 
його подачі. Щоб запобігти цьому виду браку, треба ретельно пе- 
ревірити встановлення й закріплення деталі, заздалегідь очис
тити стіл від стружки й бруду, вивірити стіл, стежити за силою 
натискання на свердло за ручної подачі.

Практичні поради щодо свердління металу

Отвір у склі можна просвердлити тригранним клиновим свер
длом або «випалити» припоєм.

Свердло виготовляють з уламка тригранного напилка, загост
ривши й загартувавши його робочий кінець у вигляді тригранно
го клина з кутом при вершині близько 60°. Місце свердління по
трібно зм’якшити скипидаром або композицією, приготовленою з 
8 масових часток камфори, 12 — скипидару і 3 масових часток 
ефіру.

У разі «випалювання» припоєм місце, де треба зробити отвір, 
добре знежирюють і посипають зволоженим піском. У піску зво
ложеною паличкою роблять заглиблення до скла, діаметр якого в 
нижній частині має дорівнювати діаметру майбутнього отвору. В 
це заглиблення заливають припій, температура плавлення якого 
200 - 300 °С. Коли припій цілком охолоне, його виймають разом 
зі шматочком скла, що прилипнув до нього. Брак у роботі може 
спричинити незадовільне знежирення скла.

Просвердлити отвір у тонкому металевому листі нескладно, 
якщо його затиснути в лещата разом з дерев’яним бруском.

У разі свердління отворів під шурупи попередньо позначте на 
свердлі фарбою або лаком глибину потрібного отвору. Вам не до
ведеться часто витягати свердло, щоб перевірити, чи не занадто 
глибоко ви засвердлились.

2.37. Зенкування, зенкерування і розвірчування 
отворів

Зенкуванням називають обробку вхідної або вихідної части
ни отвору з метою зняття фасок, задирок, а також утворення за
глиблень під головки болтів, гвинтів і заклепок. Інструменти, 
застосовувані з цією метою, називають зенківками. За формою 
різальної частини їх поділяють на конічні та циліндричні.

А
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Конічні зенківки (рис. 2.164, а) призначені для зняття зади
рок біля вихідної частини отвору, для отримання конусних за
глиблень під головки потайних гвинтів, заклепок і центрових 
заглиблень при обробці деталей у центрах. Найбільш поширені 
конічні зенківки з кутом конуса при вершині 2ф, що дорівнює ЗО, 
60, 90 і 120°.

Циліндричні зенківки з торцевими зубами застосовують для 
обробки заглиблень під головки болтів, заклепок, шурупів, під 
плоскі шайби (див. рис. 2.164, 6). Число зубів у цих зенківок від 4 
до 8. Циліндричні зенківки оснащені напрямними цапфами, які 
входять у просвердлені отвори, що забезпечує збіг осей отвору й 
циліндричного заглиблення, утвореного зенківкою.

Зенкеруванням називають обробку (збільшення попередньо 
просвердлених штампованих або вилитих отворів) з метою на
дання отворам строго циліндричної форми, досягнення більших 
точності й чистоти поверхні. Отримувана під час зенкерування 

Рис. 2.164. Зенківки і приклади обробки ними отворів А
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Розділ 2

точність обробки відповідає 10 - 11-му квалітету, тому до нього 
вдаються переважно як до проміжної операції між свердлінням і 
розвірчуванням.

Зенкеруванням обробляють також вилиті, штамповані й про
шиті в кузні отвори.

Зенкери різняться від свердел будовою різальної частини й 
більшим числом різальних кромок. Велика кількість напрямних 
стрічок забезпечує правильне й стійкіше положення зенкера від
носно осі оброблюваного отвору, а розподіл зусиль на три — чо
тири різальні кромки — більш плавну, ніж під час свердління, 
роботу та отримання чистого й досить точного отвору.

За конструкцією зенкери бувають суцільні (рис. 2.165, а), на
садні (див. рис. 2.165, б) та зі вставними ножами (див. рис. 2.165, 
в), а за числом зубів (пер) — три- і чотирипері.

Суцільні зенкери мають три або чотири різальні кромки, на
садні — чотири. Для обробки отворів діаметром 12 - 20 мм засто
совують суцільні зенкери, для обробки отворів діаметром понад 
20 мм — насадні. Змінні (насадні) зенкери з’єднуються з оправ
кою за допомогою виступу на ній і вирізу на торці зенкера (див. 
рис. 2.165, б).
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Рис. 2.165. Зенкери:
а — суцільний; б — насадний; в — зі вставними ножамиА
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Зенкування й зенкерування виконують на свердлильних вер
статах і за допомогою електричних або пневматичних машин. 
Закріплення зенкерів аналогічне закріпленню свердел.

Розвірчування є операцією чистової обробки отворів, що за
безпечує високу точність розмірів і чистоту поверхні (6 - 9-й ква- 
літет точності) з малою шорсткістю (2?а = 0,32 : 1,25 мкм). Цю опе
рацію виконують за допомогою інструмента, який називають 
роз верткою.

Розвірчувати отвори можна на свердлильних або токарних 
верстатах, а також вручну. Розвертки, які застосовують для верс
татного розвірчування отворів, називають машинними. Вони рі
зняться від ручних коротшою робочою частиною, закріплюються 
в хитних (плаваючих) державках, установлених у патроні або 
безпосередньо в шпинделі верстата. Ручній розвертці обертовий 
рух передається за допомогою воротка, що надівається на квад-

Рис. 2.166. Основні типи розверток
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Розміщені на робочій частині розвертки різальні зуби вико
нують прямими (прямозубі розвертки, див. рис. 2.166, а, б) або з £ 
гвинтовими канавками (.спіральні розвертки, див. рис. 2.166, в). 
Для розвірчування переривчастих отворів (наприклад, з поздов
жніми канавками) застосовують не прямозубі, а спіральні розве
ртки. Розвертки з правою гвинтовою канавкою називають право- 
різальними, а з лівою — ліворізальними.

За формою оброблюваних отворів розвертки поділяють на ци
ліндричні (див. рис. 2.166, а - д) і конічні (див. рис. 2.166, е — ж). д 
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Конічні розвертай застосовують для розвірчування отворів: під 
конічну різь від 1/16 до 2"; під конус Морзе від № 9 до № 6; під 
метричний конус від № 4 до № 140; під конічні штифти конусніс- 
тю 1:50 і 1: ЗО. Ці розвертай комплектують із двох або трьох 
розверток у комплекті: чорнового, проміжного і чистового (див. 
рис. 2.166, е-ж).

За будовою розвертай поділяють на суцільні й насадні (див. 
рис. 2.166, г), з прямими й гвинтовими зубами, постійні й регу
льовані.

Корпус регульованої розвертай порожнистий конічний, з по
здовжніми канавками, прорізаними між зубами вздовж робочої 
частини (див. рис. 2.166, д). Під час розвірчування гвинта його 
конічний кінець змушує зуби розвертай роздаватися; тим самим 
збільшується й регулюється в певних межах діаметр розвертай. 
Розвертав складається з трьох частин: робочої, шийки і хвостови
ка (рис. 2.167, а).

А 
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Рис. 2.167. Елементи і геометричні параметри розвертки
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Робоча частина, у свою чергу, складається з різальної, або за
бірної, частини, калібрувальної циліндричної частини та оберне
ного конуса.

Різальну частину роблять конусною, вона виконує основну ро
боту зі зняття стружки. Різальні кромки забірної частини утво
рюють з віссю розвертай кут при вершині, що дорівнює 2ф. Будь- 
яка різальна кромка утворює з напрямком подачі або віссю роз
вертай головний кут у плані ф. Цей кут для ручних розверток 
беруть таким, що дорівнює 0,5 - 1,5°, для машинних — 3-5° при 
розвірчуванні твердих металів й 1 - 15° при розвірчуванні м’яких 
і в’язких металів. На кінці забірної частини зуби скошені під ку
том 45°, що оберігає різальні зуби від забоїн і викришування.

Задній кут а зуба розвертай беруть таким, що дорівнює 6 - 15° 
(див. рис. 2.167, в). Більші значення беруть для розверток біль
ших діаметрів. Передній кут у для чорнових розверток беруть у 
межах 0 - 10°, для чистових — у = 0° (0 — кут загострення).

Забірна (різальна) й калібрувальна частини розвертай різ
няться за формою: на забірній частині зуб заточений до гостроти, 
на калібрувальній кожен зуб має на вершині стрічку завширшки 
0,05 - 0,4 мм (див. рис. 2.167, г), призначену для калібрування і 
загладжування стінки розвірчуваного отвору, надаючи йому по
трібних точності розміру й чистоти поверхні.

З метою зменшення тертя розвертай об стінки отвору на діля
нці калібрувальної частини (див. рис. 2.167, а) утворений обер
нений конус (розвірчування зменшується в діаметрі з розрахунку 
0,04 мм на кожні 100 мм довжини).

Розвертай виготовляють із рівномірним і нерівномірним кро
ком зубів по колу. Для ручного розвірчування треба застосовува
ти розвертай з нерівномірним кроком. При розвірчуванні вручну 
вони дають чистішу поверхню отвору, а головне — обмежують 
можливість утворення так званого огранювання, за якого отвори 
виходять не циліндричними, а багатогранними. Машинні роз
вертай виготовляють з рівномірним кроком зубів по колу.

Хвостовики ручних розверток мають на кінці квадратні закрі
плення для воротка (див. рис. 2.167, а); хвостовики машинних 
розверток мають конічну форму (див. рис. 2.167, б).

Прийоми розвірчування

Отвір під розвірчування свердлять із малим припуском діаме
тром не більш як 0,2 - 0,3 мм на чорнове й не більш як 0,05 - 
0,10 мм на чистове розвірчування (табл. 2.8). Занадто великий 
припуск може призвести до швидкого затуплення забірної час
тини, погіршення ступеня чистоти й точності отвору.
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Таблиця 2.8. Значення припусків по діаметру при обробці отворів

Призначення 
припуску

Величина припуску залежно від діаметра отвору, мм
1-1,5 1,5-3 3-6 6-10 10-18 18-30 30-50 50-80 |80-10С

Для отворів 2-го класу точності
Під зенкуван
ня або розто
чування — 0,8-1 1-2 1,2-2,5 1,5-4 2-4
Під чорнове 
розвірчування 0,1 о,1 0,15 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5
Під чистове 
розвірчування 0,05 0,05 0,08 0,08 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25

Для отворів 3-го класу точності
Під зенку
вання — — — — 0,8-1 1-2 1,2-2,5 1,5-3 2-4
Під розвірчу
вання о,1 о,1 0,15 0,15 0,2 0,2 0,25 0,23 0,3

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

За ручного розвірчування розгортку закріплюють у воротку, 
змазують і вводять забірною частиною в отвір, спрямовуючи її 
так, щоб осі отвору й розвертки збіглися. В особливо відповідаль
них випадках положення розвертки перевіряють за кутиком у 
двох взаємно перпендикулярних площинах. Переконавшись у 
правильності положення розвертки, починають повільно оберта
ти її вправо й одночасно злегка натискають згори (рис. 2.168, а, 
б). Вороток потрібно обертати повільно, плавно й без ривків. Не 
слід формувати розвірчування збільшенням натискання навіть 
тоді, коли розвертка просувається легко. Обертання розвертки у 
зворотному напрямку неприпустиме, оскільки це може спричи
нити задирки на поверхні отвору або ламання різальних кромок 
розвертки. Розвірчувати отвори потрібно розвертками певного 
діаметра за один прохід й обов’язково з одного боку. Розвірчу
вання можна вважати закінченим, коли робоча частина розверт
ки повністю пройде отвір.

Для розвірчування отворів у важкодоступних місцях (див. рис. 
2.168, в) застосовують спеціальні подовжувані 2, які надягають 
на квадрат розвертки 1 як торцевий ключ; вороток надівають на 
квадрат такого подовжувана.

Ручне розвірчування механізують виконанням цієї операції 
на свердлильних та інших верстатах, а також за допомогою ме
ханізованих свердлильних машин пневматичної й електричної 
дії та спеціальних пристосувань.

За машинного розвірчування на свердлильному верстаті роз
вертки закріплюють так само, як і свердло, і роботу виконують

д аналогічно свердлінню. Цю операцію найкраще виконувати від- 
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в

Рис. 2.168. Прийоми розвірчування отворів ручними розвертками

разу після свердління за одного встановлення деталі. Внаслідок 
цього розвертка спрямовується строго по осі отвору й наванта
ження на зуби виходить рівномірним. Часто машинні розвертай 
закріплюють у шарнірних хитних державках. Це дає їм змогу 
самоустановлюватися по осі просвердленого отвору в тому разі, 
коли бсі отвору й розвертай не збігаються.

Розвірчування на свердлильному верстаті треба виконувати з 
автоматичною подачею й досить добрим змащенням. За меншого 
числа обертів збільшується не тільки чистота й точність розвір
чуваного отвору, а й стійкість розвертай (рис. 2.169).

Подачі при розвірчуванні отворів у сталевих деталях діамет
ром до 10 мм становлять 0,5 - 1,2 мм/об, а в інших деталях діаме
тром від 10 до ЗО мм — 0,5 - 2,0 мм/об. У разі розвірчування де
талей із чавуну подачі для отворів діаметром до 10 мм беруть 
такими, що дорівнюють 1,0 - 2,4 мм/об, а для отворів діаметром
від 10 до ЗО мм — 1-4 мм/об. д
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Рис. 2.169. Послідовність переходу при обробці точних отворів

Величини подач під час розвірчування істотніше впливають 
на чистоту поверхні отвору. За високих вимог до чистоти змазу- 
вально-охолодної рідини треба застосовувати мінеральне масло, 
у деталях з міді, латуні, дюралюмінію — мильну емульсію; дета
лі з чавуну й бронзи розвірчують насухо. Охолодження застосо
вують як за машинного, так і за ручного розвірчування.

Слід пам’ятати, що розвертай належать до точних і дорогих 
інструментів, тому на правильність їх експлуатації та зберігання 
треба звертати особливу увагу. Розвертаами можна користувати
ся тільки за призначенням, не доводити їх до надмірного затуп
лення. Зберігати їх потрібно в дерев’яних гніздах або чохлах.

Брак під час розвірчування і запобіжні заходи

Брак під час розвірчування отворів можуть спричинити не
правильний вибір інструменту й режимів різання, призначення 
надмірних припусків на розвірчування, робота несправним роз-

д вертками (тріщини, викришені зуби, забоїни тощо), порушення 
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технологічної послідовності переходів і прийомів розвірчування, 
відсутність змазувально-охолодної рідини.

Слід пам’ятати, що розвірчування є останньою операцією чис- 
тової обробки отвору. Тому, розвірчуючи його, слюсар зо
бов’язаний особливо уважно стежити за ходом процесу. Зокрема 
треба враховувати, що чорновим розвірчуванням можна знімати 
припуск по діаметру металу завтовшки 0,2-0,3 мм, а чисто- 
вим— 0,05-0,2 мм. У разі знімання товстішого шару металу 
розвертка швидко тупиться.

Не можна обертати розвертку у зворотному напрямку, оскі
льки це зумовлює ламання зубів і появу задирів на поверхні 
отвору.

Діаметр чистового розвірчування слюсар має вибирати, вихо
дячи з остаточного розміру оброблюваного отвору з відповідним 
допуском. За відомим верхнім відхиленням на виготовлення 
отвору можна встановити діаметр розвертки з урахуванням роз
бивання отвору. Розбивання отвору — це різниця між розміром 
отвору й діаметром розвертки.

Якщо слюсар не може усунути неполадки в процесі розвірчу
вання, він має звернутися за допомогою до майстра.

Техніка безпеки під час свердління

Нещасні випадки під час роботи на свердлильному верстаті 
зазвичай можуть статися через його несправність, відсутність 
захисних обгороджень, недотримання працівником правильних 
прийомів роботи, захаращення робочого місця заготовками, де
талями, різними непотрібними предметами. Нерідко причиною 
нещасного випадку є забруднена, мокра й слизька підлога на 
робочому місці. Щоб запобігти нещасним випадкам, робітник, 
який працює на свердлильному верстаті, має утримувати в по
рядку робоче місце, дотримуватись правил техніки безпеки, умі
ло користуватися інструментом.

Приступаючи вперше до роботи на свердлильному верстаті 
або до використання механізованого інструменту, слюсар має 
отримати від майстра докладний інструктаж.

Перед початком роботи потрібно довести до ладу одяг і го
ловний убір, перевірити стан робочого місця, переконатися в то
му, що обгородження верстата знаходяться на своїх місцях і доб
ре закріплені. Слід пам’ятати, що звисаючі частини одягу або 
головного убору, довге волосся можуть бути захоплені обертови
ми частинами верстата — шпинделем або свердлом, можуть за
чепитися за виступні частини. Тому перед роботою треба 
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зав’язати тасьми на рукавах і на головному уборі, ретельно захо
вати довге волосся під головний убір.

Не можна видаляти стружку з отворів пальцями або здмуху
вати її. Це Слід робити гачком або щіткою й тільки після зупи
нення верстата.

Заборонено для охолодження в процесі різання користуватися 
змоченою ганчіркою; ганчірка може намотатися на свердло і за
хопити пальці робітника. Під час роботи на свердлильному верс
таті не можна тримати оброблювану деталь руками; вона має 
бути затиснена у верстатних лещатах або надійно закріплена на 
столі верстата.

Неприпустимо перевіряти гостроту свердла рукою за ходу вер
стата, такі спроби завжди закінчуються травмою. Не можна вста
новлювати інструмент під час обертання шпинделя; це може 
призвести до тяжкого поранення рук.

У разі користування пневматичною машиною її можна пус
кати тільки тоді, коли інструмент установлений у робоче поло
ження. За випадкового пуску машини можна сильно пошкодити 
собі руки і травмувати інших. Працювати потрібно справним 
інструментом і не дуже сильно натискати на машину в процесі 
роботи.

Тільки за найсуворішого дотримання вимог техніки безпеки 
створюються належні умови роботи, що унеможливлюють нещас
ні випадки.

2.38. Обробка різьових поверхонь
Нарізування різі — операція, виконувана зі зцяттям стружки 

або методом накочування, внаслідок чого утворюються гвинтові 
канавки на циліндричних і конічних поверхнях. Нарізують різь 
на гвинтах, болтах, у гайках та інших деталях переважно на вер
статах. У практиці слюсарної обробки під час складання, ремонту 
устаткування й виконання монтажних робіт різь нарізують вру
чну й за допомогою машин-різенарізувальників електричної та 
пневматичної дії.

2.39. Різь та ЇЇ елементи. Утворення гвинтової 
лінії

Якщо вирізати з аркуша паперу прямокутний трикутник 2, 
катет АВ якого дорівнює довжині кола основи циліндра І, тобто 
АВ = та/ (рис. 2.170, а), й обгорнути ним поверхню циліндра, то 
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катет АВ обернеться навколо 
циліндра один раз, а гіпоте
нуза АС утворить на його 
поверхні криву лінію, яку 
називають гвинтовою.

Кут а, під яким підійма
ється гвинтова лінія, нази
вають кутом підіймання 
гвинтової лінії.

Гвинтова лінія (різь) мо
же бути правою й лівою за
лежно від напрямку піді
ймання витків на циліндри
чній поверхні.

Якщо гвинтова лінія піді
ймається зліва вправо (проти 
годинникової стрілки), то від
повідну їй різь називають 
правою (рис. 2.170, а), якщо у 

гвинтової лініїпротилежному напрямку Рис 2Л70 Утворення
(див. рис. 2.170, б) — лівою.

Щоб отримати різь із певним кутом підійманням гвинтової 
лінії, на циліндричній поверхні прорізають гвинтову канавку 
визначеного профілю.

Основні елементи різі

Залежно від того, де нарізується різь — на поверхні стрижня 
чи всередині отвору, розрізняють різі зовнішню (на стрижні) і 
внутрішню (в отворі).

Стрижень із зовнішньою різзю називають гвинтом (болтом), 
деталь із внутрішньою різзю — гайкою. Слід однак зазначити, 
що в машинобудуванні всі стрижні з гвинтовою різзю називають 
гвинтами. Прийняті й інші найменування. Кріпильні деталі для 
з’єднання дерев’яних частин незалежно від довжини різі нази
вають гвинтами по дереву, або шурупами. Деталі із зовнішньою 
різзю для передачі руху зазвичай вважають гвинтами, напри
клад, ходовий гвинт верстата.

У різі розрізняють такі основні елементи: профіль, крок, гли
бину, зовнішній, середній і внутрішній діаметри.

Обриси западин і виступів у поздовжньому розрізі, що прохо
дить через вісь болта або гайки, утворюють профіль різі (рис. 
2.171). За формою профілі різі поділяють на трикутні зі зрізани
ми або закругленими вершинами (рис. 2.171, а), прямокутні (див. А 
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рис. 2.171, б), трапецеїдальні (див. рис. 2.171, в); упорні (пилко
подібні, див. рис. 2.171, г) і круглі (див. рис. 2.171, д).

Ниткою (витком) називають частину різі, утворену за одного 
повного оберту профілю.
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Рис. 2.171. Профілі й елементи різі:
а — трикутна; б — прямокутна; в — трапецеїдальна; 

г — упорна (пилкоподібна); д — кругла
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Кроком різі 8 є відстань між паралельними боками двох вит
ків, що лежать поряд, виміряна вздовж осі різі. У трикутній різі 
кроком є відстань між вершинами двох витків, що лежать поряд 
(див. рис. 2.171, а).

Кутом профілю різі <р називають кут між бічними сторонами про
філю різі, вимірюваний у площині, що проходить через вісь болта.

Вершина різі — ділянка профілю різі, що знаходиться на най
більшій відстані від осі болта.

Основа різі (западина) — ділянка профілю різі, розміщена на 
найменшій відстані від осі болта.

Глибиною різі п називають відстань від вершини різі до осно
ви профілю, виміряну перпендикулярно до осі болта.

Зовнішнім діаметром різі с? є найбільший, вимірюваний по 
вершині різі в площині, перпендикулярній до осі болта.

Середній діаметр с?2 — це діаметр уявного циліндра, який ді
лить профіль різі так, що ширина витка різі дорівнює ширині 
відповідного проміжку між витками. Середній діаметр вимірю
ють у площині, перпендикулярній до осі болта або гайки.

Внутрішній діаметр різі (іі — це найменший діаметр по за
падинах її витків у напрямку, 

За числом ниток різі по
діляють на однозахідні (од- 
ноходові), коли на торці 
гвинта або гайки видно 
тільки один кінець витка 
(рис. 2.172, а), і багатозахід- 
ні, в яких на торці гвинта 
або гайки видно два (двоза-

перпендикулярному до осі болта.

а б в

хідні) або кілька кінців ВИТ- Рис. 2.172. Одно-, дво- і тризахідні різі 
ка (див. рис. 2.172, б, в). У
цьому разі кроком різі з називають відстань уздовж осі гвинта
між однойменними точками витка однієї й тієї ж нитки.

Для багатозахідних різей треба розрізняти терміни «крок» і 
«хід»; останній означає відстань, на яку переміститися вздовж осі 
гвинт за одного повного його оберту, тобто крок однієї й тієї ж 
гвинтової лінії різі. Хід різі дорівнює добутку кроку на число 
заходів. В одноходової різі крок дорівнює ходу.

Сл
ю

са
рн

і р
об

от
и

Типи й системи різей

Отримувані профілі різі залежать від форми різальної части
ни інструменту, за допомогою якого розрізають різь. Тип або про
філь різі вибирають відповідно до стандарту згідно з її призна
ченням. А
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За призначенням різі поділяють на кріпильні й спеціальні. 
До кріпильних належать трикутні різі, до спеціальних — прямо
кутні, трапецеїдальні, упорні і круглі (див. рис. 2.171).

Найбільш поширені циліндричні трикутні різі, в яких верши
ни профілю лежать на циліндричній поверхні. Зазвичай таку 
різь називають кріпильною, тому що її нарізають на болтах, 
шпильках, гайках тощо. Щоб отримати особливо щільні (аби за
безпечити герметичність) з’єднання, трикутні різі нарізають на 
конічних пробках, штуцерах маслянок, в арматурі тощо. У цій 
різі вершини профілю лежать на конічній поверхні. Прямокутну 
й трапецеїдальну різі нарізають на деталях, що перетворюють 
обертовий рух на поступальний, наприклад на ходових гвинтах 
токарно-гвинтонарізних верстатів, гвинтах слюсарних лещат. 
Упорну різь нарізають на деталях, що зазнають високого тиску в 
одному напрямку, наприклад на гвинтах потужних пресів, домк
ратах. Круглі різі дуже витривалі в забрудненому середовищі, 
тому їх застосовують у деталях арматури, вагонних зчепленнях, 
цоколях і патронах електроламп тощо.

У машинобудуванні прийнято три системи різей: метрична, 
дюймова і трубна.

Метрична різь у профілі має вигляд рівностороннього три
кутника з кутом при вершині 60° (рис. 2.173, а). Вершини висту
пів гвинта й гайки плоско зрізують, щоб запобігти заїданню при 
згвинчуванні. Метричні різі характеризуються кроком і діа
метром гвинта, які виражають у міліметрах. Відповідно до
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Рис. 2.173. Системи різей: 
а — метрична; б — дюймова; 

в — трубна
А
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ГОСТ 8724-58, метричні різі поділяють на різі з великим і дріб
ним кроками. Різі з великим кроком позначають літерою М і ци
фрою, що відповідає діаметру гвинта, наприклад М5, М20 і т.д. 
Різі з дрібним кроком позначають літерою М і цифрами, що ха
рактеризують діаметр гвинта і крок (через знак множення), на
приклад: М24х1,5, М12х1.

Дюймові різі в машинобудуванні застосовують тільки при ре
монтних роботах, виготовленні запасних частин для старих ма
шин (див. рис. 2.173, б). Ця різь в профілі має вигляд рівнобед- 
реного трикутника з кутом при вершині 55°. Вершини виступів 
гвинта й гайки плоско зрізані, по зовнішньому і внутрішньому 
діаметрах різі є зазори. Дюймова різь характеризується числом 
ниток, що припадає на 1 дюйм її довжини. Зовнішній діаметр 
різі (діаметр болта) вимірюють у дюймах.

Кріпильні дюймові різі нарізають діаметром від 3/16 до 4" із 
числом ниток на 1" від 24 до 3.

Трубні різі мають такий самий профіль, як і дюймові, але 
менший крок (див. рис. 2.173, в). їх вимірюють у дюймах і харак
теризують числом ниток різі на 1". Діаметром трубної різі умовно 
вважають внутрішній діаметр труби (діаметр отвору), а не зов
нішній. Трубну різь застосовують для з’єднання труб, арматури 
трубопроводів, інших тонкостінних деталей.

Трубну циліндричну різь на кресленнях позначають із зазна
ченням зовнішнього діаметра, наприклад: труба 3/8".

Визначення розмірів різі. У практиці слюсарної обробки 
нерідко виникає потреба визначити розміри елементів різі на 
готовій деталі. Зовнішній діаметр вимірюють за допомогою штан
генциркуля або мікрометра, крок різі — за допомогою міліметро
вого чи дюймового різеміра (рис. 2.174, а, б). За відсутності різе- 
міра крок різі вимірюють масштабною лінійкою або штангенцир
кулем. Для цього на різь уздовж її осі накладають лінійку так, 
щоб її нульова поділка збіглася з вершиною одного з витків, і 
відраховують число витків, що уклалися на довжині 25,4 мм різі. 
Розділивши 1" на отримане число витків, визначають крок різі в 
дюймах; деяке число витків відповідає числу ниток на 1". Крок 
метричної різі — це відстань між вершинами різі (в міліметрах). 
Її можна виміряти лінійкою, штангенциркулем, а точніше — рі- 
земіром.

Крок різі можна також виміряти за її відбитком на папері чи 
деревині. До цього часто доводиться вдаватися при вимірювання 
кроку внутрішньої різі малого діаметра. В такому разі в отвір різі 
вводять тонку дерев’яну паличку, притискають її до різі й отри
мують відбиток, за яким вимірюють крок різі. Крок спеціальної д
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Рис. 2.174. Визначення кроку різі

різі (прямокутної, трапецеїдальної) вимірюють штангенцирку
лем (див. рис. 2.174, в) або за відбитком різі на папері.

2.40. Інструмент і пристосування 
для нарізування різі

За сучасного складання металоконструкції! широко викорис
товують високопродуктивні методи нарізування різі на металорі
зальних верстатах за допомогою інструментів для накочування 
та ін. Однак у практиці слюсарної обробки здебільшого доводить
ся нарізати різі вручну.

Для нарізування різі в отворах деталей застосовують мітчики, 
а для нарізування зовнішньої різі — плашки різних конструкцій.

Мітчик — різальний інструмент, що є загартованим гвинтом, 
на якому прорізано кілька поздовжніх прямих або гвинтових ка
навок, що утворюють різальні кромки (рис. 2.175). Мітчик має 
робочу частину і хвостовик, що закінчується квадратом.

Робоча частина мітчика складається із забірної й калібрува
льної частин. Забірна частина — це передня конусна частина 
мітчика, що першою входить в отвір і виконує всю основну роботу 
різання. Калібрувальна частина спрямовує мітчик в отвір й оста
точно калібрує різь.

Різальними перами називають зуби різьової частини мітчика, 
розміщені по його колу (див. рис. 2.175, а). Різальні грані на зубах

А утворюються завдяки наявності канавок, що розділяють пера.
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Рис. 2.175. Мітчики та їхні елементи:
а — загальний вигляд; б—радіальний перетин; в, г — мітчики 

з гвинтовими канавками; д — безканавковий мітчик

Канавки — це заглиблення між різальними перами, призна
чені для формування різальних кромок та виходу стружки, що 
утворюється в процесі нарізування різі. Профіль канавки обме
жується передньою поверхнею, по якій сходить зрізувана струж
ка, і задньою поверхнею, що слугує для зменшення тертя зубів 
мітчика об стінки отвору, в якому нарізують різь.

Мітчики діаметром до 20 мм зазвичай виготовляють із трьома, 
а діаметром від 20 до 40 мм — із чотирма канавками. Різальни
ми є кромки на різальних перах мітчика (див. рис. 2.175, б), утво
рені перетином передніх поверхонь канавки із задніми (затило- 
ваними) поверхнями робочої частини.

Задню поверхню різальних зубів затиловують по спіралі, що 
дає змогу зберігати профіль зубів після переточувань сталим. С
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На рис. 2.175, б позначено кути різальних зубів мітчика: 
передній кут у, задній кут а, кут загострення Р і кут різання 8. 
Значення цих кутів вибирають залежно від оброблюваного ме
талу.

Як правило, мітчики мають прямі канавки, але для поліп
шення умов різання, отримання точних і чистих різей доцільно 
застосовувати мітчики не з прямими, а з гвинтовими канавками 
(див. рис. 2.175, в). Кут нахилу ш гвинтової канавки в таких міт
чиках становить 8 -15°.

За нарізування різі в наскрізному отворі стружка виходить з 
отвору в напрямку подачі мітчика. При нарізуванні різі в глухих 
отворах треба застосовувати мітчики з протилежним напрямком 
нахилу гвинтової канавки, тоді й стружка виходитиме в проти
лежному напрямку (див. рис. 2.175, г).

Щоб отримати чисту й точну різь у наскрізних отворах при об
робці м’яких і в’язких металів, застосовують безканавкові мітчи
ки (див. рис. 2.175, 8), які мають лише дуже короткі гвинтові ка
навки. На забірній частині довжина цих канавок становить 6 - 
10 мм, а кут нахилу до осі мітчика — 9 -12°. При нарізуванні 
різі таким мітчиком стружка виходить в отвір попереду нього. 
Для нарізування різей у глухих отворах безканавкові мітчики 
непридатні, у цьому разі іноді застосовують мітчики з централь
ним отвором для відведення стружки.

Будова мітчиків визначається їх призначенням (рис. 2.176). 
Залежно від призначення мітчики поділяють на ручні (слюсарні) 
та гайкові машинно-ручні. За способом застосування мітчики 
поділяють на дві групи: ручні й машинні.

Ручні (слюсарні) мітчики слугують для нарізування різі вруч
ну. Комплект складається з двох мітчиків — чорнового і чистово- 
го. У такому ж порядку їх застосовують при нарізуванні різі.

Мітчики умовно позначають так: чорновий має на хвостовику 
одну крлову риску (канавку), чистовий — дві риски; там же за
значено тип різі та її розмір. За зовнішнім виглядом мітчики од
ного комплекту різняться тим, що чорновий має велику забірну 
частину (конус) і зрізану різь на калібрувальній частині, а чисто
вий — малий забірний конус і повний профіль різі на калібрува
льній частині.

Застосування стандартних мітчиків комплектами з двох або 
трьох одиниць пов’язане з додатковими затратами часу. Раціо
налізаторська думка новаторів виробництва спрямована на ви
шукування можливостей поєднання обробки, виконуваної кіль
кома мітчиками, одним комбінованим інструментом. На рис.
2.177, а як приклад такого інструмента наведено комбінований

А
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Розділ 2

Рис. 2.176. Мітчики:
а, б — для нарізування трубної різі; в — пляшковий; г — маточний

мітчик, що є начебто комплектом із двох мітчиків, зібраних на 
одній оправці. Він складається з двох різьових частин: для чор
нового (2) і для чистового (І) нарізування різі.

Комбінований інструмент — свердло-мітчик (див. рис. 2.177, 
б) дає змогу поєднувати свердління й нарізування різі в одну 
операцію. Таке ж призначення має свердло-мітчик (див. рис.
2.177, в), запропонований інженерами Б.В. Виринем та Е.З. Ро- 
зенталем для нарізування різі з невеликим кроком у легкооброб- 
них матеріалах.

Машинно-ручні мітчики різних конструкцій застосовують для 
нарізування циліндричної і конічної різей в наскрізних і глухих 
отворах. Цими мітчиками машинним способом можна нарізати 
різі всіх розмірів, а вручну різі із кроком до 3 мм включно. Вони 
різняться від ручних тільки розмірами хвостовика й довшим за
бірним конусом. У мітчиків для глухих отворів забірна частина 
не перевищує 1,5 - 2 кроки різі.

Машинно-ручні мітчики, які виготовляють 'за ГОСТ 3266-60 
(рис. 2.178, а), призначені для нарізування кріпильних і дрібно- 
метричних різей. Різі на деталях із чавуну й м’якої сталі нарізу
ють одним мітчиком; на деталях із твердих сталей — комплектом
із двох мітчиків. А
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Рис. 2.177. Комбіновані інструменти: 
а — комбінований мітчик; б, в — свердла-мітчики

Гайкові мітчики для циліндричної різі виготовляють за ГОСТ 
1604-60 з довгою забірною частиною (до 16 кроків різі) і корот
ким хвостовиком — для використання на токарних і револьвер
них верстатах; з довгим хвостовиком — для нарізування різі на 
свердлильних гайконарізних верстатах й автоматах (див. рис.
2.178, 6), а також з вигнутим хвостовиком (див. рис. 2.178, в).

Велике значення має правильний вибір діаметра отвору, під
готовленого для нарізування різі (табл. 2.9, 2.10). Якщо діаметр 
більший, ніж треба, то внутрішня різь не матиме повного профі
лю. За меншого діаметра отвору вхід мітчика в нього утрудне
ний, що призводить або до зривання різі, або до заклинювання й 
ламання мітчика. Слід мати на увазі, що при нарізуванні різі під 
дією зусилля подачі й обертового руху мітчика метал заготовки 
не тільки ріжеться, а й «тече» у напрямку дії осьового зусилля, 
тобто частково видавлюється, причому різною мірою для різних 
матеріалів.

У твердих і крихких металах зміни розміру отвору при нарі
зуванні різі менші, ніж у в’язких і м’яких. Якщо підготувати 
отвір точно за розміром внутрішнього діаметра різі, то видавлю
ваний у процесі нарізування різі метал зменшить діаметр отво-

242



Розділ 2

Рис. 2.178. Машинно-ручні (а) і гайкові (б, в) мітчики

ру, надмірно давитиме на зуби мітчика, призводитиме до їх по
силеного нагрівання й прилипання часточок металу до зубів. 
Різь у цьому разі буде низької якості, з рваними нитками, а іноді 
можливі заклинювання мітчика в отворі й ламання інструмента. 
Особливо помітно це позначається при нарізуванні різі в м’яких і 
в’язких матеріалах.

Для цілковитої гарантії якісного виготовлення різі й усунення 
небезпеки ламання різального інструмента діаметр отвору під 
різь варто робити трохи більшим за внутрішній діаметр різі (рис.
2.179, а).

Конструкція плашки — інструмента, який застосовують для 
нарізування зовнішньої різі, принципово аналогічна конструкції 
мітчика. Мітчик — це сталевий загартований гвинт із проріза
ними уздовж стрижня канавками, а плашка — така ж загарто
вана гайка зі стружковими канавками, що утворюють різальні 
грані (рис. 2.180).

Робоча частина плашки складається із забірної й калібрува
льної частин (див. рис. 2.180, а). Забірна частина має конус із 
кутом <р = 40...60°. За нарізування різі до упору в буртик гвинта 
Ф = 90°. Забірна частина розміщена з обох боків плашки: її дов
жина 1,5 - 2 витки. Калібрувальна частина зазвичай містить
3-5 витків. А

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

243



Розділ 2

Ді
ам

ет
ри

 св
ер

де
л і

 о
тв

ор
ів

вігїґсіаяз 1 1 1 1 1 1
о ю

! 9.5
0 1

11
1,

25
]

1 13
.2

5 1
1 15

,2
5 |

1 92*Д1 
1

19
,2

5|

І зг’тг 
1

Ді
ам

ет
р 

от
во

ру
 п

ід
 

рі
зь

ВННОІГИХ 
-їґія іиихоХпоіґ 1 1 1 1 1 1 +0

,1
4

+0
,2

2

ИИНЧІГВНШОН 1 1 1 1 1 1

1 05 
1

О ю
Сі

1 И
.2

0 1 1 ог‘ет 
І

| 03*91 
|

о са
гЧ

| 03*61 
І

1 ог'тг 
1

іеіЛ яосія 1 1 1 1 1 1 0,
5

0,
75

вігїґсіаяд йхаиві)/ 1 1 1 1 1
о ю
ІЛ

§
Сі
§ 
гЧ гЧ
§ 
со' гЧ
з 
ю тЧ
§ 

гЧ
з
Сі і-Ч

І оо‘іг 
|

Ді
ам

ет
р 

от
во

ру
 п

ід
 

рі
зь

вннаїгих 
-їЛя шихзХпоїГ 1 1 1 1 1

і-ч 
О* + 0,

22

+0
,2

6

ИИНЧІҐВНПТОН 1 1 1 1 1
1 5,50

 |
1 7,20

 | О ся
Сі
ю Сі
о

| 96*31 
|

| 96*М 
| 11

6,
95

 1
І 18,

95
 |

| 20
,9

5 |

вігїґсіаяз 1 1 1 1 1 ю 
о 0,

75 1,
0

ІЕІСІ ЯОЙ}{ 1 1
ю со 
сі
§ 
со

1 4,5
0 |

1 5,2
5 | 1 з 

Сі
о 00
о гЧ

о ю 
сі

| 09*М 
| І 16

,5
0 | | 09*81 

| | 20
,5

0 |

Ді
ам

ет
р 

от
во

ру
 п

ід
 

рі
зь

вннаїгих 
-Вія іиіихоХпої/ 1 1

1 +0
,0

7 |
+0

,1
4

| гг*о+1 +0
,2

6 о со
о

ИИНЧІҐВНШОН 1 1

1 2,6
5 |

1 3,5
0 | о ю

1 5,2
0 І

1 6,9
5 |

І 8,9
5 |

1 10
,7

0 |
1 12

,4
3 | | 8**91 

|

со
00

| е?'ог 
|

іеій яосія 1 1

1 0,3
5 |

0,
5 ю 

о 1,
0

1 яя 
1

ю 
гЧ

вігїйіаяз Лхаиві)^

І 1,60
 1

І 2,0
5 | | 

09*55 
|

3,
30

 1
1 4,2

0 |
І 5,0

0 |
1 6,8

0 1
1 8,5

0 1
1 10

.2
0 1 § 

сі гЧ

| 00**1 
І 1 15

,5
0 1

1 17
,5

0 1
1 19

,5
0 |

Ді
ам

ет
р 

от
во

ру
 п

ід
 

рі
зь

вннаїгих
-їґія рвихоАпоїґ 1 1

1+
0,

14
1 00 гЧ 00 н

+0
,2

6

1 +0
,3

0 1 со со
о ? +0

,5
3

ИИНЧІГВНШОН

_1
,6

ОІ
| 90 г 

1 1 2,5
0І

1 3,3
0 І

4,
20

 І
4,

95
1 6,7

0 1
8,

43
10

,2
0 з 

»-ч гЧ 13
,9

0І
1 15

,3
5 1 [ 98 £1 

| | 19
,3

5 |

І£І(Ї ЯОСІЯ

1 0,40
 1 ю 

сГ

І 0,5
0 1

о 0,
8 О 

гЧ 1.
25 1.
5

1.
75 О СІ 2,
5

ієні (Іхздтейґ иинчквнімоц СЯ ю 
сі со ю со 00 О гЧ СЯ гЧ гЧ со гЧ 00 і"Ч о ся ся ся

244



Розділ 2

§ 
я

§ 
со* ся 29

,0
0 |

1 32
,0

0 І
1 34

,5
0 І

37
,5

0 1
1 40

,5
0 І

[ 4
3,

50
 І

46
,5

0 |
1 50

,5
0 І

вннвяЛьохеосІ одв вннвяАЦояна^
+0

,2
6

+0
,3

0

+0
,4

0

1

+0
,4

0

22
,9

5
25

,9
5

28
,9

5
| 31

,9
5 | 9 

ф* со
5 

со
5 
3

9 
5?

3 
со* ф

9 
§

| 53
,9

0 1
57

,9
0

1 61
,9

0 |
| 65

,9
0 |

1 69
,9

0 |

1

73
,9

0 1
1 77

,9
0 І

82
,9

0 |
| 87

,9
0 | 06*36

о

О)

о т-Ч ю 
і-Ч

о ся* 1 о ся*

| 22
,5

0
| 25

,5
0 |

| 28
,5

0 |
| 31

,5
0 |

34
,0

0 1
37

,0
0 |

Г4
0,

00
 І

| 43
,0

0 | о о
со ф

о о
о ю

кннвяХьаьеосІ одв вннвя£сІаянд£

+0
,3

0

+0
,4

0

+0
,5

3
1

+0
,5

3

5? 9
£

со ф
8

| 31
,4

3 |
| 33

,9
0 1

| 36
,9

0 |
| 36

,9
0 |

42
,9

0
1 45

,9
0 І

1 49
,9

0 І
| 52

,8
5 |

| 58
,8

5 |
60

,6
5

| 64
,8

5 |
68

,8
5

1
| 72

,8
5 |

| 76
,8

5 |
| 81

,8
5 |

1 88
,8

5
1 91

,8
5 І

96
,8

5

ю 
т—1

о ся* со 1 о 
со

§ 
ся* ся

§
8

§
00 ся

§ 
і"Ч со

1 33
,0

0 І
36

,0
0 І

39
,0

0 |
42

,0
0 | о о$ 49

,0
0 1

вннвяАьохеоа одв вниваАдзянад

о Ф
о +0

,5
3

+0
,6

2

+0
,8

0

я 
гЧ СЯ
§
8

я
ся

§ 
о* со 32

,8
5 І

35
,8

5 | Г$8‘89 
| | 41

,8
5 |

44
,8

5
| 48

,8
5 |

| 51
,8

0 |
55

,8
0

| 59
,8

0 |
63

,8
0 |

67
,8

0
| 65

,7
0 |

1 69
,7

0 о 
со*

о 
со*

| 83
,7

0 о
00 00 93

,7
0

о ся* о 
со* ф*

о «о*

21
,0

0 | О о£ 26
,5

0 1
29

,5
0 |

32
,0

0 1
35

,0
0І

1 37
,5

0 1
40

,5
0І

І 43
,0

0] § 
ф

1 1 1 1 1 1 1 1

+0
,5

3
1__

__
__

+0
,6

2
[__

___

+0
,6

2
і 

. _
+0

,7
3 о 00 о* 1 1 1 1 1 1 1 1

20
,8

5 1 | 98‘83 26
,3

0 1
29

,3
0 1

31
,8

0 1 о 00 ф* со

| 93*2,9 
|

40
,2

5

| 02/ет> 
|

о ї

50
,2

0 о ся 
ф* ю

1 57
,7

0 1
51

,7
0 |

1 1 1 1 1 1 1 1

О 
со

іо
СО

о 
ф*

ю Ф* о 
1О

ю 
ІО

о со* 1 1 1 1 1 1 1 1

ф ся ся о со со со со 00 со СЯ ф § 00 ф ся ю со ю 8 3 $ СЯ ся со § £ 8 о? 8

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

245



Розділ 2

Таблиця 2.10. Різі трубні циліндричні
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18,631
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18,75

б/я 22,911 20,587 20Б75
3/4 26,441 24,117 24,25
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4 113,030 110,072
5 138,430 135,472
6 163,830 160,872

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

Рис. 2.179. Вибір отвору для нарізування різі: 
а — розмір отвору під різь; б — глибина свердління для глухих отворів
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а б

Рис. 2.180. Елементи плашки:
а — загальний вигляд; б — геометричні параметри плашки

Задній кут у круглих плашок беруть таким, що дорівнює 7 - 9°. 
Передній кут у для сталі коливається в межах 10 - 25°, для чаву
ну у = 10...12°, для латуні у = 20°.

Застосовують плашки різних конструкцій: круглі (іноді їх на
зивають також лерками), розсувні (групові) і спеціальні для на
різування різі труб (табл. 2.10). У свою чергу, круглі плашки ді
лять на суцільні й розрізні (пружні).

Суцільні плашки (див. рис. 2.180, а) використовують при на
різуванні різі діаметром до 52 мм за один прохід. Вони мають 
велику твердість і забезпечують отримання чистої різі, але по
рівняно швидко зношуються.

Розрізні (пружні) плашки мають проріз від 0,5 до 1,5 мм (рис. 
2.181, а), що дає змогу регулювати діаметр різей у межах 0,10- 

0,5—1,5

Рис. 2.181. Розрізні (а) і розсувні (б) плашки
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Розділ 2

0,25 мм. Через знижену твердість плашок нарізувані ними різі 
мають недостатньо точний профіль.

Розсувні (призматичні) плашки на відміну від круглих скла
даються з двох половин, які називають напівплашками (див. рис. 
2.181, б). На кожній з них проставлені діаметр різі та номери 1 і 
2, що вказують на їх положення при закріпленні. Із зовнішнього 
боку напівплашок є кутові канавки (пази) з кутом 120°, якими їх 
встановлюють у відповідні виступи (напрямні) клупа. Між на
півплашками і гвинтом розміщений сухар, призначений для рів
номірного розподілу тиску гвинта на напівплашки.

Розсувні напівплашки виготовляють комплектами по 4-5 
пар в кожному, кожну пару в міру потреби вставляють у клуп.

Ручними мітчиками різь нарізують за допомогою воротків, які 
надівають на квадратні кінці хвостовиків. Круглі й розсувні 
плашки за ручного нарізування різі встановлюють у спеціальних 
воротках і клупах.

Воротки бувають різних конструкцій. Універсальний воро
ток— це рамка 1 (рис. 2.182, а) з двома сухарями: рухомим 4 і 
нерухомим 5, що утворюють квадратний отвір а. Одна з рукояток 
З закінчується гвинтом для затискання квадрата мітчика. Міцне 
закріплення мітчика рухомою рукояткою забезпечує муфта 2 з 
отвором для стопора. Перший розмір такого універсального воро
тка замінює 11 розмірів звичайних воротків, другий — 6 розмі
рів, третій — 3 розміри.

Щоб запобігти ламанню мітчика, особливо при нарізуванні 
глибоких і глухих отворів, використовуються воротки з кулачка
ми, що самовимикаються (див. рис. 2.182, б). У цих воротках кор
пус 6 і втулка 7 мають зчіпні косі кулачки. Коли зусилля, пере
дане рукою слюсаря, перевищує зусилля пружини 8, кулачки 
виходять із зачеплення з кулачками втулки, корпус продовжує 
обертатися, а мітчик залишається нерухомим.

Торцевий вороток за своєю будовою нагадує торцевий ключ 
(див. рис. 2.182, в). Воротки такого типу застосовують для нарізу
вання різі мітчиками у важкодоступних місцях.

Воротки з тріскачкою застосовують при нарізуванні отворів, 
розміщених у незручних місцях, коли за один прийом можна по
вернути вороток тільки на невеликий кут. Ці воротки бувають 
однобічними (див. рис. 2.182, г) і двобічними, тобто з рукоятками 
з обох боків головки.

Щоб запобігти ламанню мітчиків, треба правильно вибирати 
вороток й обертати його без ривків, з однаковим зусиллям обох

А РУ10-
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д

Рис. 2.182. Воротки:
а — з регульованим отвором; б — самовимикальні; в — торцевий; г — з тріскач

кою; д — для круглих плашок
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Рис. 2.183. Клупи для закріплення роз
сувних призматичних (а) і трубних (б) 

плашок

Воротки для круглих плашок (леркотримачі) — це рамка (див. 
рис. 2.182, д), в отворі якої міститься плашка, утримувана в ньо
му від провертання за допомогою трьох стопорних гвинтів, коні
чні хвости яких входять у заглиблення на бічній поверхні пла
шок. Четвертий гвинт входить у розріз регульованої плашки й 
фіксує правильний розмір різі.

Клуп для розсувних плашок — це коса рамка 1 із двома руко
ятками 2 (рис. 2.183, а). У центральний отвір рамки встановлю
ють і центрують напівплашками 3. Напівплашки встановлюють 
на потрібний розмір за допомогою натискного гвинта 5, що діє на 
сухар 4.

Клуп для закріплення трубних плашок (див. рис. 2.183, б) 
улаштований так, що вміщені в його корпусі 8 плашки 7 можуть 

одночасно зближатися до 
центра й розходиться від 
нього. Для встановлення 
плашок на потрібний роз
мір труби слугує наявна в 
клупі спеціальна ворітна 
частина 6. Поворот здійс
нюють за допомогою руко
ятки 2, що потім стопо
риться собачкою 11. В 
обоймі встановлені чотири 
напрямні плашки 12 без 
різі, що забезпечують стій
ке положення клупа на 
трубі під час його роботи. 
Ці плашки регулюються 
залежно від діаметра тру
би черв’яком 10, що пере
буває в зачепленні із зу
бами обойми 9.

Нарізавши різь, клуп 
не скручують із труби, а 
рукояткою 2 планшайби 
розсовують плашки, і тоді 
клуп вільно знімається. 
Клуп забезпечується кіль
кома комплектами плашок 
для нарізування трубних 
різей діаметром від 1/2 
до 4".

250



Розділ 2

Прийоми нарізування внутрішньої
і зовнішньої різей вручну

Нарізування різі мітчиком. Після підготовки отвору під 
різь і вибору воротка деталь закріплюють у лещатах, чорновий 
мітчик змазують й у вертикальному положенні (без перекошен- 
ня) вставляють в нарізуваний отвір. Надяглій на мітчик вороток і 
злегка притискаючи його до деталі лівою рукою, правою обереж
но повертають вороток вправо доти, доки мітчик не вріжеться в 
метал, і його положення в отворі стане стійким. Потім вороток 
беруть двома руками й плавно обертають (рис. 2.184, а). Після 
одного-двох повних обертів зворотним рухом мітчика приблизно 
на чверть оберту ламають стружку, це значно полегшує процес 
різання. Закінчивши нарізування, обертанням воротка у зворот
ний бік вигвинчують мітчик з отвору або пропускають його на
скрізь.

Другий мітчик змазують оливою і вводять в отвір без воротка; 
тільки після того, як мітчик правильно встановиться по різі, на
кладають вороток і продовжують нарізування різі.

Перший мітчик зазнає дуже великого опору різанню. У цьому 
разі різі потрібно нарізати короткими рухами, повертаючи міт
чик не більш ніж на 1/4 частину кола, і відразу ж після повороту 
дробити стружку зворотним рухом воротка. Якщо все-таки пода
льше просування мітчика стане неможливим, треба вигвинтити 
мітчик з отвору й установити причину, що утрудняє його обер-

Рис. 2.184. Прийоми роботи при нарізанні різі ручними 
мітчиками і плашками
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Розділ 2

тання. Утруднене нарізування може бути спричинене затуплен
ням мітчика або засміченням отвору металевою стружкою.

При нарізуванні глибоких отворів у процесі різання потрібно 
2 — 3 рази повністю вигвинчувати мітчик й очищати його від 
стружки, тому що надлишок стружки в канавках може спричи
нити ламання мітчика або зривання різі.

Особливо обережно слід нарізати різі в дрібних глухих отво
рах невеликого діаметра, в яких при нарізуванні різі майже все 
навантаження припадає на другий мітчик, що має короткий за
бірний конус.

Нарізування різі плашками. Перед нарізуванням різі кі
нець стрижня на всю довжину обточують або обпилюють до по
трібного діаметра, на самому кінці знімають фаску (див. рис. 
2.184, б). Стрижень під різі повинен мати чисту поверхню, не 
можна нарізати різі на стрижнях, вкритих окалиною чи іржею, 
тому що в цьому разі дуже зношуються плашки.

Зі збільшенням діаметра нарізуваного стрижня підвищується 
й тиск на зуби плашки, вони сильніше нагріваються, до них при
липають часточки металу, що може призвести до зривання різі 
або ламання зубів плашки. Щоб запобігати цьому й отримати 
якісну різь, при виготовленні стрижня (болта, шпильки тощо) 
його діаметр роблять на 0,2 - 0,4 мм меншим за зовнішній діа
метр різі. Якщо ж діаметр стрижня буде значно меншим за діа
метр зовнішньої різі, то різь вийде неповною. Значення діаметрів 
стрижнів, рекомендовані при нарізуванні різі плашками, наве
дено в табл. 2.11.

Перед нарізуванням різі стрижень закріплюють у лещатах так, 
щоб його кінець виступав над рівнем губок лещат на 15 - 20 мм 
вище від потрібної довжини нарізуваної частини. Потім на то
рець стрижня накладають закріплену у воротку плашку і з неве
ликим натиском починають нарізати різь, повертаючи вороток 
короткими рухами вправо (див. рис. 2.184, в). Перші 1 -1,5 нит
ки різі можна нарізати без змазування, тому що сухий метал 
плашка захоплює легше (не ковзає); потім стрижень змазують і 
продовжують обертати вороток або клуп так само, як і при нарі
занні різі мітчиком, тобто один — два оберти вправо й півоберту 
вліво для ламання стружки.

На початку нарізування різі плашками треба дещо натиска
ти на плашку вниз (за робочого ходу) і стежити за тим, щоб пла
шка врізалася в стрижень без перекошення; у процесі нарізу
вання тиск на обидві руки має бути рівномірним. У разі пере
кошення плашки профіль різі спотворюється, а її зуби можуть

д зламатися.

252 -



Розділ 2

Таблиця, 2,11, Діаметри стрижнів під різь 
при нарізуванні її плашками

Різь метрична Різь дюймова Різь трубна

Ді
ам

ет
р 

рі
зі,

 м
м §

Діаметр 
стрижня, 

мм

Ді
ам

ет
р 

рі
зі,

 д
ю

йм

Діаметр 
стрижня, мм

Ді
ам

ет
р 

рі
зі,

 д
ю

йм

Діаметр стри
жня, мм

І 
й

най
мен
ший

най
біль
ший

най
мен
ший

най
біль
ший

най
мен
ший

най
біль
ший

6 1,00 5,80 5,92 1/4 5,9 6,0 1/8 9,4 9,5
8 1,25 7,80 7,90 6/16 7,5 7,6 1/4 12,7 13,0
10 1,50 9,75 9,85 «/в 9,1 9,2 3/8 16,2 16,5
12 1,75 11,76 11,88 — — — 1/2 20,7 20,7
14 2,00 13,70 13,82 — — __ — — —
16 2,00 15,70 15,82 12,1 12,2 5/8 22,4 22,7
18 2,50 17,70 16,82 — — — — — —
20 2,50 19,72 19,86 5/8 15,3 15,4 з/4 25,9 26,2
22 2,25 21,72 21,86 — — — — — —
24 3,00 23,65 23,79 3/4 18,4 18,5 % 29,9 30,0
27 3,00 26,65 26,79 — — — — — —
ЗО 3,50 29,60 29,74 7/в 21,5 21,6 1 32,7 33,0
— — — — 1 24,6 24,8 11/8 37,3 37,3
- — - - — - - 11/4 41,4 41,7

- — — — 1»/4 30,8 31,0 — — —

Розсувні плашки в клупі в процесі нарізування різі треба під
тискати тільки на початку проходу; після проходу по всій довжи
ні нарізання клуп «зганяють» у зворотний бік, потім знову під
тискають плашки гвинтом і проходять різі вдруге. Підтискати 
плашки на середині стрижня не треба. Розсувними плашками 
різі нарізають за кілька проходів.

На трубах різь нарізують у закріпленому в горизонтальному 
положенні (у притискачі) (рис. 2.185, а). Нарізуваний кінець тру
би змазують оливою (оліфою), потім на довжині не більш як 

' два — три витки встановлюють клуп, зближуючи плашки з та
ким розрахунком, щоб різі були нарізані на повну глибину за 2 - 
З проходи. Для діаметрів до 1" обмежуються двома проходами, 5 
понад 1" — добру різь можна отримати тільки за 3 - 4 проходи, о 
Перед кожним повторним проходом поверхню нарізання різі і о 
різь плашок треба ретельно очищати пензлем від стружки і потім 
знову змазувати оливою. Клуп навколо труби зазвичай оберта- §■ 
ють за чотири прийоми; за кожен прийом клуп потрібно поверну- § 
ти на 1/4 оберту. Різі діаметром до Iі/нарізає один слюсар, за с 
більших діаметрів працюють удвох. За спареної роботі повний 
оберт клупа також потрібно виконувати за чотири прийоми. А 
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Рис. 2.185. Нарізання трубної 
різі клупом:

а — прийом нарізання; б — визна
чення довжини різі масштабною 

лінійкою

При визначенні довжини різі в процесі її нарізування клуп не 
знімають, вимірювання ведуть масштабною лінійкою від торця 
плашки з урахуванням її ширини. З метою обмеження довжини 
різі при нарізуванні на кінець труби впритул до притискача на
дягають трубчастий упор, що перешкоджає переміщенню клупа 
після того, як потрібна довжина різі буде пройдена плашками 
клупа. Після нарізування різі клуп із плашками треба ретельно 
протерти, змити оліфу, потім змазати клуп мінеральним маслом 
і здати в інструментальну комору.

Як охолодно-змазульні рідини при нарізуванні різі на дета
лях зі сталі застосовують емульсії, оліфу або оливу (варену лля
ну); на деталях з алюмінію — гас; на деталях з міді — скипидар; 
на бронзових і чавунних деталях різь можна нарізувати всуху.

2.41. Механізація прийомів при нарізуванні різі
Нарізування різі вручну — малопродуктивна й трудомістка 

операція, що потребує значних фізичних зусиль робітника. Тому 
основним напрямом підвищення продуктивності цієї операції є її 
механізація. Відомо кілька способів механізації процесу нарізу
вання різі.

Застосування спеціальних пристроїв із ручним приво
дом. Нарізування різі за допомогою ручних дрилів приблизно 
втричі продуктивніше за нарізування різі з використанням воро- 

д тків. Ручними дрилями нарізують різі діаметром до 6 мм. Для
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Рис. 2.186. Різенарізнї пристрої з горизонтальним (а) 
і вертикальним (б) розміщенням мітчика

виконання роботи мітчик закріплюють у патроні дриля і вмика
ють зубчасту передачу; за нарізування різі діаметром до 4 мм
працюють на великій швидкості, за більшо
го діаметра різі — на малій. Дриль треба 
тримати в руках так, щоб мітчик не пере
кошувався відносно осі отвору. Більші різі 
нарізають на стаціонарних різенарізних 
пристроях із зубчастою передачею (рис. 
2.186, а). Пристрій з вертикальним розмі
щенням мітчика забезпечує точніше спря
мування інструменту (див. рис. 2.186, б), 
полегшує процес нарізування різі й підви
щує його продуктивність.

Найефективніше нарізувати різь на при
стосованих для цього свердлильних верста
тах, оснащених спеціальними різенарізни- 
ми патронами й відрегульованих на певний 
крутний момент (зусилля). В разі раптового 
збільшення навантаження на мітчик (що 
може статися при затупленні різальних 
кромок інструменту), за нерівномірної твер
дості оброблюваного матеріалу, упору міт-

Рис. 2.187. Різенарізний патрон, що регулюється 
на потрібне значення крутного моменту 
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чика в дно глухого отвору тощо кулачкова муфта патрона розми
кається й обертання мітчика припиняється.

Відомі різні конструкції й розміри регульованих патронів. На 
рис. 2.187 зображено одну з таких конструкцій. Максимальне 
навантаження, на яке має бути встановлений патрон, регулюють 
за допомогою гайки 2, що стискає пружину 3. З цією метою на 
циліндричній частині 4 хвостовика 1 нанесена шкала, на якій 
зазначені діаметри різі. В разі зростання навантаження на міт
чик напівмуфта 5, посаджена на ведучий валик шпонки, долаю
чи тиск пружини 3, відходить від зв’язаної з державкою 7 напів- 
муфти б, тоді обертання мітчика 8 припиняється.

Виготовляють патрони трьох розмірів: для різей діаметром від 
8 до 18, від 12 до ЗО та від 18 до 42 мм.

2.42. Види браку, його причини 
та запобіжні заходи

Під час нарізування різі трапляються різні види браку. Най
поширеніші з них — ламання мітчика в отворі, рвана різь, не
повна різь, зривання різі та ін.

Мітчик може зламатися в отворі через неуважність робітника, 
в разі роботи затупленим мітчиком, забивання канавок мітчика 
стружкою, що відходить. Щоб вийняти зламаний мітчик, потріб
но багато часу, крім того, псується різь, іноді це призводить на
віть до браку деталі. Щоб запобігти ламанню, треба працювати 
правильно, користуватися справним і гострим мітчиком, часто 
виймати його для видалення стружки.

Рвана різь зазвичай виходить у разі роботи тупим мітчиком 
чи плашкою, за відсутності змазування, неправильного встанов
лення мітчика або плашки відносно нарізуваної деталі. Щоб за
побігти цьому виду браку, треба застосовувати правильно зато
чені гострі мітчики й плашки, змазувати і правильно, без пере- 
кошень установлювати різальний інструмент.

Неповна різь виходить тоді, коли діаметр отвору під різь бі
льший, ніж це потрібно для даних умов роботи (матеріалу деталі 
й розміру різі), а також коли діаметр стрижня під різь менший 
від встановленого за кресленням. За правильно обраного й вико
наного діаметра отвору для внутрішньої різі й діаметра стрижня 
для зовнішньої різі цей вид браку унеможливлюється.

Різь зривається, якщо діаметр просвердленого під неї отвору 
менший від потрібного або діаметр стрижня під зовнішню різь 
більший, ніж це передбачено; якщо застосовують тупі мітчики чи

д плашки, коли стружка забиває канавки. Щоб запобігти зриван-
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ню різі, треба обирати правильні діаметри отвору й стрижня, за
стосовувати мітчики й плашки з гострими різальними кромками, 
часто очищати канавки від стружки.

Внутрішні різі контролюють граничними різьовими калібра- 
ми-пробками. Якщо в отвір не проходить прохідна калібр-пробка 
або проходить непрохідна калібр-пробка, то деталь вважають 
браком. У першому випадку брак є поправним, його можна усу
нути, якщо різьовий отвір пройти новим справним мітчиком і 
збільшити діаметр різі. У другому випадку брак е непоправним.

Якість зовнішньої різі перевіряють різьовими калібрами- 
кільцями, різьовими мікрометрами або різемірами.

Крок різі перевіряють різемірами. Різеміри для метричної різі 
складаються з набору пластинок для вимірювання різей із кро
ками від 0,4 до 6 мм і для дюймової різі з числом ниток на одно
му дюймі від 4 до 28.

Практичні поради щодо нарізування різі

♦ Змазаний милом мітчик легше нарізає різь, а шуруп легше 
вгвинчується.

♦ Якщо під рукою немає потрібного мітчика, то нарізати різь у 
м’якому металі, дереві, пластмасі можна за допомогою сталевого 
болта. Для цього з його боків (по різі) спилюють три лиски, кі
нець злегка загострюють і працюють, як мітчиком.

Контрольні запитання і завдання
1. Що ви знаєте про технологічні процеси розмічання й намітки?
2. Перелічіть види шаблонів, які застосовують для намітки деталей.
3. Поясніть порядок розмічання деталей металоконструкція.
4. Наведіть визначення слюсарних операцій: рубання, виправляння, об

пилювання, гнуття, свердління, нарізування різі.
5. Як можна механізувати ручну працю при виконанні слюсарних робіт?
6. Які переваги утворення отворів за допомогою кондукторів?
7. Підберіть інструмент, пристрої, устаткування для нарізування зовніш

ньої і внутрішньої різей.
8. Які основні вимоги техніки безпеки при виконанні слюсарних робіт?

С
лю

са
рн

і р
об

от
и

А

257



Розділ З

Розділ З

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ.
ДОПУСКИ

3.1 • Взаємозамінність деталей
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Взаємозамінність деталей е найважливішою передумо
вою, що забезпечує економічність виробництва, експлуатацію 
машин, механізмів, приладів з мінімальними простоями й по
легшує їх ремонт. Для того щоб забезпечити взаємозамінність, 
деталі потрібно виготовляти з дотриманням заданих у кресленні 
розмірів, які називають номінальними. Деталь номінального 
розміру виготовити неможливо.

У процесі виготовлення кожна деталь отримує ті або інші від
хилення від номінальних розмірів. Справжнім називають розмір, 
установлений вимірюванням деталі з допустимою похибкою.

Граничні відхилення деталі — це два гранично допустимих 
розміри, між якими знаходиться або яким дорівнює справжній 
розмір придатної деталі. Більший із них називають найбільшим 
граничним розміром, менший — найменшим граничним розмі
ром.

Позначимо їх Втах й Рщт для отвору, с?тах й <2тіп — для вала. 
На підставі порівняння справжнього розміру із граничним мож
на робити висновок про придатність деталі.

Для спрощення креслень уведено граничні відхилення від 
номінального розміру: Е8 (або ЕГ) — верхнє граничне відхилен
ня, ез (або еі) — алгебрична різниця між найбільшим і номі
нальним розмірами або алгебрична різниця між найменшим 
граничним і номінальним розмірами.

Для отвору

Я5 = Вюах-Р;ЕІ = Втіп-І).

Для вала
Є8 = С?тах — В\ ЄІ = (^тіп

На кресленнях номінальні й граничні лінійні розміри та їхні 
відхилення проставляють у міліметрах без зазначення одиниці, 
наприклад: 42^Д; 42^;^; 42+0д1; 42_0>025.
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Точність виготовлення й складання деталей. Точність 
виготовлення деталей певного номінального розміру, тобто до
пуск на виготовлення в ЕСДП (Єдина система допусків і поса
док), залежить тільки від обраного квалітету (поняття, аналогіч
не класу точності).

Квалітет — це сукупність допусків, що відповідають однако
вому ступеню точності для всіх номінальних розмірів ІТ (допуск 
180). В ЕСДП передбачено 20 квалітетів: ІТ01 -ІТ4 — якнайви
ща точність поверхонь, які не з’єднують; ІТ5 — ІТИ — точність 
поверхонь, які з’єднують; ІТ12-ІТ18 — груба точність повер
хонь, які не з’єднують.

3.2. Шорсткість поверхні
Під шорсткістю поверхні розуміють сукупність нерівностей 

з відносно малими кроками на базовій довжині, що утворюють 
мікрорельєф поверхні. Справжній профіль, отриманий унаслідок 
вимірювання, зображують профілограммою (рис. 3.1).

Основні терміни й визначення шорсткості поверхонь наведено 
в ДСТУ 2413-94.

Позначення шорсткості поверхонь. Шорсткість поверхонь 
позначають на кресленні для всіх виконуваних за даним крес
ленням поверхонь металевих конструкцій незалежно від методів 
їх утворення, крім поверхонь, шорсткість яких не обумовлена 
вимогами конструкції.

Структуру позначення шорсткості наведено на схемі (рис. 3.2). 
У разі застосування знака без зазначення параметра й способу
обробки його зображують без полиці. А
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Спосіб обробки поверхні та (або) інші 
додаткові вказівки

Базова довжина за ТОСТ 2789-73 
Параметр (параметри) шорсткості 
заГОСТ 2789-73

Умовне позначення напрямку нерівностей

Рис. 3.2. Структура позначення шорсткості

У позначенні шорсткості поверхні застосовують один зі знаків 
(рис. 3.3) відповідно до ГОСТ 2.309-73.

Рис. 3.3. Позначення шорсткості поверхні

X 
X

§ 3.3. Припуски на обробку
СІ т-г

Припуском називають надлишок матеріалу, що залишається 
§ на заготовці й підлягає видаленню при наступній її обробці з ме- 
| тою отримання деталі із заданими розмірами. Загальний при- 
ч пуск на обробку складається із припусків на окремі операції, 
н Розміри цих припусків залежать від способу обробки, габаритних 
х розмірів деталі, чистоти й точності обробки. Припуски мають бу- 
*| ти достатніми, але мінімальними за розміром, щоб не збільшува
чі ти трудомісткість робіт при їх видаленні й не витрачати зайвого 
§ металу на виготовлення заготовки.
£ Розміри припусків визначають при складанні карт техноло- 
£ гічних процесів; іноді дані про розмір припуску на обробку наво- 
д дять безпосередньо на кресленнях. Ось кілька прикладів міні
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мальних припусків для металевих деталей: обпилювання деталі 
драчовим напилком — припуск 0,5 - 1,0 мм; різання смуги ножі
вкою з полотном завтовшки 0,8 мм — припуск 1,2 - 1,5 мм; газове 
різання деталей — припуск 3-5 мм; установлення корпусних 
конструкцій (фундаменти, перегородки, комінгси) із припасу
ванням їх до місця — припуск 20 - ЗО мм.

Приклад вибору допусків, призначення параметрів 
шорсткості, визначення припусків. Розглянемо закладну ча
стину фундаменту колони. Вона має вигляд плити завтовшки 
20 мм із просвердленими чотирма отворами діаметром 18 мм 
(рис. 3.4).

Рис. 3.4. Закладна плита фундаменту колони

Під отвори діаметром 18 мм за табличним даними підбирають 
анкерні болти, діаметр яких за ГОСТ 11284-75 становить 16 мм.

Допуски розміщення осей під кріпильні деталі.
З’єднання деталей за допомогою болтів та інших кріпильних де
талей поділяють на два типи: тип «А» і тип «В».

При з’єднанні типу «А» в обох з’єднуваних деталях є зазор між 
болтом і отвором під прохід кріпильної деталі (гарантований ді
аметральний зазор 8),

При з’єднанні типу «В» маємо зазор між болтом та отвором під 
прохід кріпильної деталі, передбачений в одній зі з’єднуваних 
деталей (рис. 3.5).

Діаметри наскрізних отворів рекомендовано добирати відпо
відно до табличних даних.

У плиті, закладеній під фундамент, чотири отвори розміщені
у два ряди. Складальної бази немає. д
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Рис. 3.6. Допуск розміщен
ня осей отворів

Допуск розміщення 
осей отворів визначають 
за такими формулами 
(рис. 3.6):

Т=0,5^8тіп;
Ф = 0,51 2 = 1,

де Ф — позиційний допуск (обмеження ділянки коливання осі);
К — коефіцієнт використання зазору для компенсації відхилення

Рис. 3.7. Позначення шорсткості на 
кресленні

припуски беруть 3-5 мм на розмір:

В
за

єм
оз

ам
ін

ні
ст

ь 
де

та
ле

й.
 Д

оп
ус

ки

розміщення осей (у загаль
ному випадку рекоменду
ють брати «1» для з’єднань, 
що не потребують регулю
вання з’єднуваних дета
лей); 8тіп — мінімальний 
зазор між болтом і отвором.

Граничні відхилення 
розмірів визначають за 
спеціальними таблицями.

Шорсткість на кресленні 
позначають відповідно до 
ГОСТ 2.309-73 (рис. 3.7).

Припуски на обробку. 
Плиту під фундамент за 
габаритними розмірами 
ріжуть газорізкою, тому

£Х(£Р = (±О,7).

Отже, на кресленні проставляють розміри розміщення осей 
д отворів з допуском (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Проставляння 
відстаней між осями 
отворів з допуском

018Я11(+<)-11о>

Рис. 3.9. Точність обробки отвору 
під болтове кріплення

Точність обробки чотирьох отворів 
під болтове кріплення беруть за 11-м 
квалітетом (рис. 3.9). Загальні допу
ски визначають за ДСТУ 1502768-тп, 
де т — середній клас виробництва.

Визначення припусків на обробку» Закладну плиту виго
товляють з низьковуглецевої сталі СтЗ. Як зазначалося, за габа
ритними розмірами її ріжуть газорізкою (кисневе різання). 
Кромки деталі після кисневого різання очищають від напливів 
металу кутовою шліфувальною машиною. Закладну плиту част
ково бетонують, тому припуски визначають 3 мм на розмір. Пли
ту розмічають точно за кресленням з урахуванням припусків. 
Припуски на механічну обробку після газового різання встанов
лює технологічна служба підприємства або їх беруть з довідкової 
літератури.

Чотири отвори діаметром по 18 мм свердлять на вертикально- 
свердлильному верстаті 2А135 спіральним свердлом з матеріалу 
Р6М5К8 (вольфрамо-кобальтовий сплав з карбідами кобальту) 
ГОСТ 885-64. Діаметр свердла становить 18 мм із конічним хво
стовиком, подача — 0,15-0,30 мм/об, швидкість різання — 
ЗО м/хв. Охолодження емульсією.

Отвори діаметром понад 16 мм, як правило, свердлять за два 
проходи: перший прохід свердлом діаметром 10 -12 мм, дру
гий — свердлом діаметром потрібного розміру. В цьому разі точ
ність свердління становить ±0,7.

Контрольні запитання і завдання
1. Що таке взаємозамінність і навіщо вона потрібна при складанні мета- 

локонструкцій?
2. Як визначають допуск?
3. Скільки є класів точності? Схарактеризуйте їх.
4. Визначте придатність деталі за довільними розмірами і граничними 

відхиленнями.
5. Що таке шорсткість? Як її позначають на кресленнях?
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Розділ 4

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ 
ОБРОБКИ МЕТАЛУ
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4.1. Верстати цеху складання 
металоконструкції!

Устаткування цеху та його дільниць можна поділити на такі 
основні групи:

♦ устаткування для різання заготовок: гільйотини, прес-ножи
ці, роликові, вібраційні й дискові ножиці, стрічкопильні верста
ти, відрізні верстати, верстати для різання труб абразивними 
кругами;

♦ устаткування для гнуття й виправляння: згинальні й пра
вильні вальці, кромкозгинальні й фланжирувальні верстати, 
листозгинальні преси, профіле- і трубозгинальні верстати, пнев
матичні преси для гнуття скоб;

♦ пресове устаткування: механічні кривошипні й фрикційні 
преси, гідравлічні й пневматичні преси;

♦ металообробні верстати: токарні, фрезерні, стругальні, шлі
фувальні, свердлильні;

♦ зварювальне устаткування: одно- й багатопостові зварюва
льні машини, пости для аргонодугового зварювання й зварюван
ня в середовищі вуглекислого газу, машини для шовного й точ
кового зварювання, апаратура для газового різання;

♦ інше устаткування: галтувальні барабани, стенди для гід
равлічних випробувань, фарбувальні камери, устаткування для 
розконсервації листів і профілів, верстати для зачищення кромок 
листів.

Верстати механоскладального цеху призначені здебільшого 
для обробки тонколистових деталей і конструкцій (до 4-6 мм), 
тому їхня потужність значно поступається потужності аналогіч
них верстатів корпусообробних цехів.

Нижче розглянуто основні види робіт, які виконують у цехах 
складання металоконструкцій.

А
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2.2. Верстати для різання металів
За принципом дії механічні ножиці для різання металу поді

ляють на ножиці зі зворотно-поступальним рухом ножів (гільйо
тини, прес-ножиці та ін.); ножиці з обертальним рухом ножів (віб
раційні, привідні ножівки). Вибір необхідного типу ножиць за
лежить від профілю, розмірів і конфігурації оброблюваної заго
товки.

Гільйотинні ножиці з похилими ножами моделі НБ-475 
(рис. 4.1) призначені для прямолінійного різання листового ма
теріалу завтовшки до 6,3 мм і завширшки до 2000 мм.

Рис. 4.1. Гільйотинні ножиці з похилим ножами моделі НБ-475 £
З 
х X

Незважаючи на велику різноманітність моделей гільйотинних о 
ножиць, схема їх роботи залишається незмінною, а саме: під ю 
впливом електродвигуна кривошипно-шатунний механізм надає 
зворотно-поступального руху повзуну з похило закріпленим на 
ньому верхнім ножем. Верхній ніж перемішується по напрямних, § 
укріплених на станині. §

Нижній ніж закріплено на станині, причому його верхня к 
кромка знаходиться на рівні верхньої площини стола. Лист, що й 
розрізаюсь, укладають на стіл гільйотини й притискають прити- х 
скачами, які переміщуються вгору й униз під дією на їхні штоки | 
ексцентриків колінчастого вала. Після вмикання гільйотини на 3» 
лист, що розрізають, насамперед опускаються притискачі, потім £ 
верхній ніж, що розрізає метал, після чого верхній ніж і притис- о 
качі підіймаються вгору й автоматично вимикаються (рис. 4.2, 
4.3). А
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Рис. 4.2. Схема встановлення і заточу
вання ножів

Щоб отримати якісну 
поверхню зрізу без розри
вші, тріщин і задирок, 
потрібно дотримуватись 
встановлених кутів зато
чування ножів і зазорів 
між ними (рис. 4.2). Кут 
заточування ножа (кут 
різання) а має становити 
75 - 90° залежно від твер
дості металу (чим більша 
твердість, тим більший 
кут); кут нахилу верхньо
го ножа р не повинен пе
ревищувати 2 - 6°. Для 
зменшення тертя об метал 
передні площини ножів

виконують зі скошенням до вертикалі під кутом у=2...3°. Щоб 
забезпечити чистоту різання й запобігти потраплянню одного 
ножа на інший, їх установлюють із зазором с (див. рис. 4.2), що
для листів завтовшки 3-6 мм становить 0,15 - 0,42 мм.

Нині українському ринку пропонують устаткування передо
вих європейських технологій. Головні показники якості конку
рентоспроможних верстатів — надійна й стабільна робота протя-
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Рис. 4.3. Гільйотина СгаврагіпіА
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гом тривалого часу. Лідерами в цьому напрямі є гільйотини 
Саврагіпі (Італія, рис. 4.3), що мають такі конструктивні ново
введення:

♦ тримачі листового матеріалу з переміщенням двох типів й 
автоматичним поверненням відрізаного листа на стіл робітника;

♦ спеціальний механізм захисту різальної кромки;
♦ гідравлічні системи для запобігання скручуванню листового 

матеріалу при різанні тонких смуг великої товщини;
♦ стрічкові й ланцюгові евакуатори;
♦ пристрої, що запобігають дряпанню листового матеріалу 

(вмонтовані в сталеві знімні профілі, якими укомплектований 
стіл будь-якої гільйотини);

♦ автоматичні укладальники.
Задній упор гільйотини змонтовано на станині, й отже, під 

час кожного робочого ходу верхньої траверси на задній упор не 
передаються вібрації, що дає змогу протягом тривалого часу збе
рігати точність позиціювання упору. На початку процесу різан
ня, коли лист уже зафіксований притискними пристроями, спе
ціальний механічний пристрій плавно відводить задній упор від 
заготовки, що унеможливлює його деформацію і гарантує надій
ну роботу гільйотин тривалий час.

Сучасним вимогам відповідає й новинка — гідравлічні гіль
йотинні ножиці Н8ГХ3006 (рис. 4.4). Це верстат із числовим 
програмним керуванням, з опціональною пневматичною систе
мою завантаження, вивантаження й складування листа.
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Рис. 4.4. Гідравлічні гільйотинні ножиці Н8ГХ3006

Прес-ножиці (рис. 4.5) призначені для різання листового, ь 
сортового й профільного прокату, а також для пробивання отво- £ 
рів у листовому й профільному металі. Схему прес-ножиць моде- >* 
лі НБ-633 наведено на рис. 4.6. Вони складаються зі зварної д
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Рис. 4.5. Прес-ножиці комбі
новані НБ-633

станини, на якій з одного боку вста
новлено ніж для різання листового 
й штабового матеріалу, а з іншого — 
пуансон і матриця для пробивання 
отворів; у середній частині розмі
щено ніж для різання профільного 
металу.

Ножиці приводяться в дію елек
тродвигуном, який через систему 
зубчастих коліс передає обертання 
ексцентриковому валу. Оскільки 
механізми, змонтовані на станині, 
мають загальний привід, ножі й пу
ансон переміщуються зверху вниз 
за один оберт ексцентрикового вала. 
Повзуни ножиць переміщуються в 
напрямних, причому кожен повзун
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Рис. 4.6. Схема прес-ножиць моделі НБ-633:
1 — педаль; 2 — матриця; 3 — пуансон; 4-6 — важелі вмикання верстата;

X 7 — електродвигун; 8,11 — гвинтові притискачі; 8,10 — ножі; 12 — станина
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Рис. 4.7. Роликові (дискові) ножиці

має незалежний рух. У повзуні ножиць для сортового прокату є 
вікно для кріплення ножа. Ніж ножиць для листового прокату 
кріпиться в спеціальному гнізді в нижній частині повзуна. Так 
само кріпиться пуансонотримач із пуансоном. Віддачі матеріалу, 
що розрізається, запобігають гвинтові притискачі. Запускають і 
зупиняють електродвигун кнопками. Під час різання листового й 
профільного прокату механізмами ножиць керують за допомогою 
важелів, а діропробивним пресом — за допомогою важеля й пе
далі. Важелі для вмикання механізмів мають противаги, що за
побігають їх спонтанному вмиканню.

Роликові (дис
кові) ножиці (рис.
4.7) призначені для 
криво- й прямолі
нійного різання 
листового матеріа
лу. Роликові ножи
ці можуть мати по
хило або горизон
тально встановлені 
ножі. У ножицях з 
похило встановле
ними ножами ста- 
ница має форму 
скоби, що дає змогу 
різати листи вели
ких розмірів.

Роликові (дводискові) ножиці з похило встановленими ножа
ми моделі Н-451 АС приводяться в дію електродвигуном через 
клинопасову й зубчасту передачі. Швидкості різання перемика
ють уручну. В процесі роботи ножі, обертаючись у протилежні 
боки, захоплюють і розрізують метал. Верхній ніж може пересу
ватися за допомогою спеціального механізму (обертанням руко
ятки) у горизонтальній площині під кутом 45°, завдяки чому на 
верстаті можна вирізати складні фігурні заготовки всередині кон
туру листа. Зазори між лезами дискових ножиць беруть 10 - 15 % 
товщини металу, що розрізається. Для повільного фігурного рі
зання застосовують ручний привід, що дає змогу різати листи 
завтовшки до 2 мм.

Комбіновані прес-ножиці Р1КМ-РО\¥ЕК 8С6 (Фінляндія) 
призначені для обрізування деталей точних розмірів за один-два 
ходи і відокремлення їх від оброблюваного листа (рис. 4.8). Ком
плекс 8Сг6 складається з маніпулятора завантаження листа, ре- д
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вольверного преса (револьвер на 52 інструменти), кутових гіль
йотинних ножиць, конвеєра відходів пробивання й різання, кон
веєра для готових деталей із сортуванням на п’ять адрес. Товщи
на оброблюваного металу становить 0,5 - ЗО мм.

Дискові ножиці. Робочою частиною дискових ножиць є диск 
із різальними зубами, який виготовляють зі сталі або абразивно
го матеріалу. Прикладом дискових ножиць, що мають диск із рі
зальними зубами або диск із абразивного матеріалу, може бути 
маятникова пилка (рис. 4.9) для розрізування труб і профільного 
матеріалу. На станині є жолоб із притискачем (упором) для за
кріплення оброблюваної деталі й кронштейн, на якому закріпле

Рис. 4.9. Маятникова пилка:
1 — розрізуваний виріб; 2 — рукоятка; 3 — упорна планка; 4 — кношіь 

керування двигуном ; 5 — електродвигун; 6 — пиляльний диск;
А 7 — кронштейн; 8 — противага; 9 — станина
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ний електродвигун з пиляльним диском і противагою. Для розрі
зування матеріалу треба плавно подати диск униз, натиснувши 
на рукоятку. Керування електродвигуном кнопкове.

Диски з різальними зубами діаметром до 500 мм виготовля
ють з інструментальної сталі завтовшки 1,0-3,5 мм. Диски бі
льшого діаметра мають вставні зуби зі швидкорізальної сталі. 
Зуби заточують на заточувальних верстатах.

Діаметр дисків з абразивного матеріалу становить 300 - 400 мм, 
товщина — 3 мм.

4.3. Верстати для гнуття металу
Механізоване гнуття листового й профільного металу здійс

нюють на згинальних верстатах і згинальних пресах, вибір яких 
залежить від профілю й розмірів оброблюваного матеріалу.

Листозгинальні верстати призначені для гнуття листів по 
циліндричній або конічній поверхні. Верстати мають три або чо
тири валки й можуть бути закритого або відкритого типу. Три- 
валковий листозгинальний верстат відкритого типу (рис. 4.10) 
складається із двох станин, жорстко скріплених між собою роз
пірками, і трьох паралельних горизонтальних валків: одного 
верхнього й двох нижніх. Опорами нижніх валків слугують кор
пуси підшипників, змонтованих у станинах, опдрами верхнього 
валка — обойма й підшипник. Нижні валки приводяться в дію 
загальним електродвигуном через редуктор. Напрямок обертан

Ус
та

тк
ув

ан
ня

 д
ля

 х
ол

од
но

ї о
бр

об
ки

 м
ет

ал
у

Рис. 4,10. Тривалковий листозгинальний верстат відкритого типу: 
1 — електродвигун; 2 — редуктор; 3 — обойма; 4 — пускові рукоятки; 5 — нижні 

валки; 6 — верхній валок; 7 — рама підшипника; 8 — черв’ячна передача;
9 — станина; 10 — розпірки А
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ня валків (за ходом і проти ходу годинникової стрілки) змінюють 
рукоятками. Верхній валок вільно обертається між оброблюва
ним листом і нижніми валками й може підійматися та опускати
ся, а також установлюватися під невеликим кутом до горизонту. 
Листи, звальцьовані в кільцеподібну заготовку, виводять із пра
цюючих валків; листи, звальцьовані в циліндричну або конічну 
заготовку, знімають, відкинувши раму підшипника й піднявши 
верхній валок за допомогою черв’ячної передачі.

Правильність вальцювання перевіряють дерев’яними шабло
нами. Листи по конічній поверхні згинають, установивши верх
ній валок під кутом до нижніх або застосувавши підкладки.

Профілезгинальні верстати призначені для гнуття в холо
дному стані сортового прокату й профілів різних типів. Прикла
дом верстата такого типу може бути профілезгинальний верстат 
моделі И-620 (рис. 4.11, 4.12). Верстат складається з корпусу, все
редині якого встановлений електродвигун, який за допомогою

системи зубчастих коліс 
приводить у рух два ведучі 
профілювальні ролики. 
Верхній профілювальний 
ролик закріплений неру
хомо, нижній перемішу
ється й установлюється вру
чну обертанням маховика. 
На потрібний радіус кри
визни виробу, що згинаєть
ся, ролики регулюють та
кож уручну обертанням ру
коятки. Верстатом керують 
за допомогою рукоятки- 
перемикача. На верстаті 
можна згинати круглі про
філі діаметром до 20 мм, 
квадратні — розміром 
20 х 20 мм і кутики — роз
міром до 35 х 35 х 5 мм (рис.
4.12).

Рис. 4.11. Профілезгинальний ролико
вий верстат И-620
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Листозгинальні преси призначені для виготовлення різних 
деталей і профілів (загинання прямолінійних фланців на кін
цях, гнуття листів зашиття ізоляції, виготовлення труб вентиля
ції тощо) методом гнуття з листового і штабового прокату. Про
мисловість випускає листозгинальні преси з механічним приво- 

д дом тільки для гнуття матеріалів завтовшки 5 мм і більше. Для
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Рис. 4.12. Схема профілезгинального роликового верстата моделі И-620:
1 — корпус; 2 — рукоятка; 3, 8 — натискні ролики; 4,5 — профілювальні роли

ки; о — маховик; 7 — зубчасте колесо; 9 — перемикач

гнуття матеріалів меншої 
товщини на більшості заво
дів використовують кромкоз- 
гинальні верстати із пнев
матичним приводом.

Листозгинальний прес 
моделі И-135 наведено на 
рис. 4.13. Основою преса є 
зварна станина, що склада
ється з двох стояків, 
з’єднаних між собою травер
сами й столом з пазом для 
кріплення інструменту; на Рис. 4.13. Листозгинальний прес 

моделі И-135
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прямні повзуна преса закріплені на стояках. Прес приводиться в 
дію від індивідуального електродвигуна, який за допомогою 
клинопасової і зубчастої передач через систему ексцентрикових 
валів надає повзуну зворотно-поступального руху. Пресом керу
ють за допомогою кнопок і ножної педалі. Муфта вмикання — 
фрикційна, конусна, зблокована з гальмом. Прес може працюва
ти на режимах одиничних і безперервних ходів. Схема керуван
ня преса дає змогу запускати й зупиняти повзун у будь-якому 
положенні, а також плавно опускати його або автоматично зупи
няти в найвищому положенні. Конфігурацію деталей, виготовле
них на пресі, і технологічну послідовність виконання робіт наве
дено на рис. 4.14.

Вироби згинають за допомогою пуансона, закріпленого на ра
мі повзуна, і матриці, установленої на прокладці стола преса. 
Конфігурацію робочих частин пуансонів і матриць вибирають 
залежно від форми і радіусів деталей, що згинають. Щоб вигото-
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Рис. 4.14. Схема роботи листозгинального преса:
а — конструкція згинального пристрою; б — пуансони і матриці; в — гнуття 

деталі на пресі; 1 — повзун; 2 — пуансон; 3 — матриця; 4 — підкладка;
А 5 — стіл преса
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вити потрібний профіль із кількома згинами, слід послідовно 
зробити кілька переходів, щоразу просуваючи заготовку або лист 
до встановленого упору. Кількість переходів дорівнює кількості 
згинів на профілі. Процес виготовлення профілю прямокутної 
форми показано на рис. 4.14, в. За два перших переходи з кож
ного боку заготовки відгинають кромки під кутом 90°, а за тре
тій — надають профілю остаточної форми. Профіль напівзакри
того типу виготовляють за чотири переходи.

Кромкозгинальний верстат із пневматичним приводом 
(рис. 4.15) призначений для гнуття листів зашиття великої дов
жини й відбуртування фланців. Він складається з двох жорстко 
з’єднаних між собою стояків, стола, траверс (притискної й згина
льної), пневмокамери для опускання й підіймання притискної 
траверси (розміщена в кошику нижньої траверси, тому на рис. 
4.14 її не видно), сектора й пневмоциліндрів для підіймання й 
опускання згинальної траверси.

Принцип роботи кромкозгинального верстата такий. Оброб
люваний лист укладають на стіл і, повертаючи рукоятку, відкри-

Рис. 4.15. Кромкозгинальний верстат з пневматичним приводом: 
1 — пневмоциліндр; 2 — зубчаста рейка; 3 — вал; 4>11 — стояки; 5 — сектор; 

6 — рукоятка крана подавання повітря в нижню камеру пневмоциліндра; 7 — 
рукоятка крана для подавання повітря у верхню камеру пневмоциліндра;
8 — притискна траверса; 9 — згинальна траверса; 10 — стіл; 12 — пікала;

13 — притискна пружина А
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вають доступ стисненого повітря в пневмокамеру; при цьому при
тискна траверса опускається й фіксує положення листа. Коли 
поворотом рукоятки відкривається доступ стисненого повітря в 
нижню камеру пневмоциліндра, поршень починає підійматися. 
При цьому закріплена на його штоку зубчаста рейка надає руху 
сектору, який, повертаючись й обертаючи вал зі згинальною тра
версою, пускає верстат у робочий хід. Після закінчення гнуття 
поворотом другої рукоятки стиснене повітря спрямовують у верх
ню камеру пневмоциліндра. При цьому поршень, опускаючись, 
за допомогою зубчастої рейки й сектора повертає згинальну тра
версу у вихідне положення. Поворотом першої рукоятки приво
дять у рух поршень пневмокамери, що підіймає притискну тра
версу у вихідне положення. На стояку розміщена градуйована 
шкала, яка дає змогу згинати листи завдовжки до 2500 мм на 
будь-який заданий кут від 0 до 90° за товщини сталевих листів 
до„1,5 мм і листів з алюмінієво-магнієвих сплавів до 2,5 мм.

Широкий вибір устаткування на європейському ринку дає 
можливість підібрати устаткування, що якнайповніше відповідає 
завданням виробництва. Серед такого устаткування — гідрав
лічні три- і чотиривалкові машини (рис. 4.16) з числовим про
грамним керуванням або із цифровою індикацією.

Рис. 4.16. Чотиривалкова гідравлічна машина 4НВВ2522

Ус
та

тк
ув

ан
ня

 д
ля

 х
ол

од
но

ї о
бр

об
ки

 м
ет

ал
у

На цих верстатах можна обробляти листи металу завтовшки 
до 150 мм і завширшки до 7 м. Числове програмне керування 
забезпечує гнуття листа в автоматичному режимі з високою точ
ністю.

Листозгинальний прес СгІЛЕІЬ (рис. 4.17) оснащений число-
А вим програмним керуванням швидкозмінними системами всіх
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Рис. 4.17. Листозгинальний прес СІЮТЬ серії МС8

типів. Положення верхньої балки контролюється вимірювальною 
оптоелектронною лінійкою. Прес має осьову систему задніх упорів 
і систему попереднього вигину нижньої балки, що забезпечує гну
чкість технологічного процесу й точність відтворюваних розмірів.

При складанні металоконструкцій велику увагу приділяють 
поліпшенню якості складання. Досягти цього можна за рахунок 
удосконалення технологій, підвищення гнучкості металоконст
рукцій і впровадження нових верстатів.

Автоматичні й напівавтоматичні верстати фірми 8ОСО 
(Німеччина) — це верстати із числовим програмним керуванням 
(рис. 4.18). За заданою програмою виконується гнуття труб різ-

Рис. 4.18. Трубозгинальний верстат фірми 8ОСО
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них діаметрів. Заготовки подають і знімають автоматично. Час 
гнуття труб мінімальний, гарантована висока якість.

4.4. Верстати для виправляння металів
Найпоширенішим е виправляння металів у холодному стані 

на спеціальних машинах — правильних вальцях і пресах.
Листоправильні вальці мають від 5 до 21 валка. Для ви

правляння листів завтовшки понад 5 мм застосовують семи-, 
дев’ятивалкові вальці, для виправляння листів завтовшки 
3-5 мм — одинадцяти-, тринадцятивалкові вальці, а листів 
завтовшки менш як 3 мм — двадцятиодновалкові вальці. Валки 
можуть обертатися зі змінною швидкістю за ходом або проти ходу 
годинникової стрілки. Хвилястість виправлених листів на 1 м (за 
товщини листів 3-5 мм) не повинна перевищувати 3 мм.
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Поданий у валик лист 
за рахунок сили тертя між 
валками і листом витягу
ється (рис. 4.19). Унаслі
док кількох послідовних 
згинів стиснені волока 
розтягуються і лист роз
прямляється. Чим тонший 
лист, тим складніше він 
піддається виправлянню. 
Так, для листів завтовшки

Рис. 4.19. Схема виправляння листа: 4 — 5 ММ потрібно 6 — 7 
1 — нижні валки; 2 — лист; 3 — верхні валки ПРОХОДІВ, а ДЛЯ ЛИСТІВ зав-

товшки 2-3 мм — 12-14 
проходів.

Сталеві листи завтовшки до 2 мм важко піддаються виправ
лянню,-оскільки вони дуже пружинять. Для виправляння бухтин 
у цьому разі застосовують прокладки з фанери або металу, які 
під час вальцювання накладають на листи у місцях бухтин.

Правильні вальці для виправляння сортового прокату 
за конструкцією аналогічні листоправильним вальцям. їх валки 
мають форму, яка відповідає профілю прокату, що випрямляєть
ся. Процес виправляння прокату аналогічний процесу виправ
ляння листів.

Верстат для виправляння штаб. Однією з найпоширеніших 
і трудомістких ручних слюсарних операцій при виготовленні ви
робів металоскладальної номенклатури є виправляння штаб і 
зачищення їхніх кромок після різання на гільйотині.
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Верстат складається зі станини, приводу для обертання веду
чих профілювальних роликів, приймального бункера, стола, в 
який умонтовано електродвигун, і пускового пристрою.

Профілювальні ролики змінні, що дає змогу обробляти штаби 
різної товщини. Положення кожного веденого ролика (у процесі 
налагодження верстата) регулюють за допомогою гвинтових пар, а 
всі ведені ролики (залежно від ширини оброблюваної штаби) од
ночасно встановлюють поворотом рукоятки маховика. При прохо
дженні оброблюваної штаби через пару профілювальних роликів 
закочуються задирки, а при проходженні через три наступні пари 
роликів штаба виправляється й падає в бункер. На верстаті можна 
правити штаби завширшки 20 - 100 мм і завтовшки 2-5 мм.

4.5. Верстати для свердління отворів
У механоскладальних цехах найширше застосовують верти

кально-свердлильні й радіально-свердлильні верстати.
Вертикально-свердлильні верстати призначені для свер

дління, розсвердлювання, зенкування й розвірчування отворів у 
різних виробах, а також нарізування різі мітчиками.

Вертикально-свердлильний од
ношпиндельний верстат із кріплен
ням на колоні моделі 2А-125 (рис. 
4.20) застосовують для свердління 
отворів діаметром до 24 мм. Обер
тання свердлу від індивідуального 
електродвигуна передається за до
помогою клинопасової передачі й 
змінних шківів через коробку 
швидкостей на шпиндель, в якому 
закріплено робочий інструмент. По
дачу шпинделя змінюють через ко
робку подач, змонтовану в шпинде
льній бабці. Шпиндель верстата 
має ручну й механічну подачі. Для 
ручного переміщення шпинделя, а 
також для вмикання й вимикання

Рис. 4.20. Вертикально-свердлильний 
одношпиндельний верстат моделі 2А-125: 
1 — стіл; 2 — напрямні; 3 — шпиндель; 4 — 
штурвал; 5 — шпиндельна бабка; 6 — ко

робка швидкостей; 7 — електродвигун; 8 — 
колона 
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механічних подач застосовують штурвал. Перемішують шпинде
льну бабку, підіймають та опускають стіл по напрямних колони 
вручну. На верстаті можна свердлити отвори на задану глибину з 
автоматичним вимкненням подачі. Свердла, зенківки й розвертай 
кріплять у шпинделі за допомогою перехідних втулок і патронів. 
Спіральні свердла з циліндричним хвостовиком кріплять у патро
нах, а з конічними хвостовиками — у перехідних втулках (конуси 
Морзе). Для свердел діаметром від 6 до 15,5 мм застосовують конус 
№ 1, для свердел діаметром 15,6 - 23,5 мм — конус N2 2.

Радіально-свердлильні верстати призначені для свердлін
ня, зенкування й розвірчування отворів, розміщених на значній 
відстані один від одного, а також для нарізування різі мітчиками.

Переносний радіально-свердлильний верстат моделі 2А-592 
(рис. 4.21) складається зі стола-станини із закріпленою на ньому 
колоною, електродвигуна, траверси й шпинделя. Обертання від 
електродвигуна до шпинделя передається через коробку передач і 
вал, розміщений усередині траверси. Подачу шпинделя, перемі
щення свердлильної головки по траверсі й переміщення траверси 
по колоні здійснюють уручну. Траверсу верстата можна повернути

навколо вертикальної й го
ризонтальної осей і закрі
пити під будь-яким кутом. 
Свердлильну головку вста
новлюють під певним кутом 
у площині кріплення до 
полозків, що переміщують
ся по траверсі. Положення 
свердлильної головки на 
траверсі й траверси на ко
лоні фіксують уручну.

Деталі можна свердли
ти за розміткою, шаблоном 
або кондуктором. За роз
міткою свердлять одиничні 
отвори в окремих деталях. 
За наявності партії дета
лей заготовляють шаблони 
й свердлять без розмітки. 
Точне свердління викону
ють за кондуктором. Роз
мічені під свердління де
талі мають бути накернені 
в центрі отвору й по колу 
(для контролю).
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Рис. 4.21. Переносний радіально- 
свердлильний верстат моделі 2А-592: 
1 — коробка передач; 2 — електродвигун; 
З — колона; 4 — траверса; 5 — шпиндель;

6 — свердлильна головка; 7 — стіл-станина
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Процес свердління відбувається так. Насамперед підбирають 
свердло із заточенням, що відповідає марці оброблюваного мета
лу, закріплюють його в патроні, встановлюють у шпиндель верс
тата й вибирають раціональні частоту обертання, подачу й швид
кість різання. Розмічену деталь установлюють на стіл верстата, 
затискують її лещатами або спеціальними притискачами, стежа
чи за тим, щоб центр отвору збігався з вершиною свердла, вми
кають верстат і висвердлюють невелику ямку для перевірки пра
вильності центрування. Потім виконують свердління із застосу
ванням охолодних рідин. Щоб уникнути поломки свердла під час 
його виходу з отвору, швидкість різання зменшують. Закінчивши 
свердління, вимикають верстат і знімають деталь.

Швидкість різання при свердлінні, що залежить від оброблю
ваного матеріалу й матеріалу свердла, його діаметра, подачі, 
глибини свердління й охолодження, вибирають за довідковими 
таблицями. Так, для сталі марки Ст4 за діаметра свердла 15 мм 
середню швидкість різання беруть 40 м/хв, для алюмінієво- 
магнієвих сплавів — 70 м/хв. Зі збільшенням діаметра свердла 
частоту обертання шпинделя зменшують. Якщо потрібно отрима
ти отвір великого діаметра, то спочатку свердлять отвір меншого 
діаметра, а потім його розсвердлюють.

4.6. Обробка деталей на заточувальних верстатах
Заточувальні верстати (точила) (рис. 4.22) призначені для за

точування різального інструменту й 
для зачищення задирок і зварних 
швів на невеликих деталях і виро
бах. Наждаковий верстат склада
ється з мотора, що обертає вал, на 
кінці якого насаджені два шліфу
вальних круги. Круги закриті ко
жухами обгородження й захисним 
склом, що захищають працюючих 
від абразивного пилу й осколків. 
Оброблюваний виріб кладуть на 
столик і притискають до круга. За
зор між столиком і кругом не пови-

Рис. 4.22. Заточувальний верстат: 
1 — кожух; 2 — шліфувальний круг; 3 — 

захисне скло; 4 — столик
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Розділ 4

нен перевищувати 3 мм (за збільшення зазору туди потрапляти
муть відходи, що може призвести до нещасного випадку).

Заточувати інструмент й обдирати (зачищати) деталі слід на 
різних верстатах. Зачищення деталей на заточувальних верста
тах не допускаються. Для обдирання й зачищення застосовують 
електрокорундові круги типу ПП плоскі, прямого профілю з но
мером зернистості від 12 до 36.

4.7. Техніка безпеки під час роботи 
на верстатах

Загальні вимоги техніки безпеки поширюються на всі групи 
металорізальних верстатів і містять загальні вимоги до верста
тів.

Експлуатоване устаткування має бути в справному стані. 
Устаткування слід розміщувати на фундаментах або основах. 
Проходи між верстатами мають бути вільними. Устаткування, 
що працює з виділенням пилу (абразивна обробка), потрібно 
розміщувати в окремому приміщенні, обладнаному припливною 
вентиляцією й пиловідсмоктувальним пристроєм. Підвісні 
транспортні пристрої не повинні розміщуватися над робочим мі
сцем. Працюючи на верстаті, слід дотримуватися таких вимог:

♦ працювати в спецодязі;
♦ стежити за тим, щоб верстат був заземлений і справний;
♦ підтримувати порядок на робочому місці;
♦ за наявності місцевих вантажопідйомних пристроїв переві

ряти їх стан і користуватися ними при підійманні вантажів по
над 16 кг;

♦ перед роботою перевіряти устаткування на холостому ходу, 
вмикаючи кнопки «Пуск» і «Стоп»;

♦ у .разі потреби користуватися засобами індивідуального за
хисту;

♦ забороняється працювати в рукавицях і рукавичках;
4 користуватися захисними екранами або окулярами, якщо в 

процесі обробки утворюється стружка, що відлітає;
♦ не захаращувати підходи до верстатів і своє робоче місце;
♦ обов’язково вимикати верстат при відлучанні навіть на ко

роткий час;
♦ у разі появи запаху горілої електроізоляції або при відчутті 

дії електричного струму при стиканні з металевими частинами 
верстата негайно вимкнути його й викликати майстра;

♦ про всі неполадки в роботі верстата повідомляти майстрові.
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Робітник може працювати тільки на тому устаткуванні, до 
якого він допущений, і виконувати ту роботу, яку йому доручили 
керівники цеху.

Контрольні запитання і завдання
1. На які види (за принципом дії) поділяють устаткування для різання 

металу?
2. Яка залежність між кутом заточення ножа й твердістю оброблюваного 

металу?
3. Перелічіть види устаткування, застосовувані для гнуття металу, сха

рактеризуйте принципи їх роботи.
4. Назвіть устаткування, застосовуване для виправляння металу.
5. Чим відрізняються правильні вальці від листозгинальних?
6. Назвіть устаткування, застосовуване для свердління отворів і нарізу

вання різі.
7. Розкажіть про основні вимоги техніки безпеки під час роботи на сверд

лильних верстатах.
8. У чому перевага устаткування, оснащеного механізмами числового 

програмного керування?
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Розділ 5

ТАКЕЛАЖНІ РОБОТИ

Та
ке

ла
жн

і р
об

от
и

5.1. Підіймання і переміщення вантажів
Транспортні й такелажні роботи на заводах металоконструк

ції! виконують за допомогою вантажопідіймальних і транспорт
них механізмів, а також балкових і вантажозахоплювальних 
пристроїв (рис. 5.1).

Основними вантажопідйомними механізмами слугують крани 
(мостові, підвісні, консольні, портальні, баштові) й електроталі. 
Із кранів найчастіше застосовують мостові вантажопідйомністю 
від 5 до 100 т одним або двома візками. У прогонах, розміщених 
упоперек технологічного потоку, установлюють, як правило, дво- 
візкові крани, у поздовжніх прогонах — одновізкові.

Мостові крани із двома візками зручніші, оскільки при ви
готовленні металоконструкцій доводиться переміщувати велику 
кількість довгомірних вантажів. Такими кранами легше захоп
лювати довгомірний метал і вироби у двох точках. При викорис
танні одновізкових кранів для переміщення довгомірних еле
ментів конструкцію доводиться захоплювати траверсою. При пі
дійманні таким краном вантажу складної конфігурації центр 
ваги елементу, який підіймають, визначають пробними піді
йманнями, на що витрачається багато часу.

На деяких заводах використовують підвісні крани, які пере
міщуються підкрановими балками, прикріпленими до нижніх 
поясів кроквяних ферм. Дві лінії підвісних кранів, установлюва
них у прогоні, забезпечують добре обслуговування робочих місць 
і виробничих площ.

Консольні крани найчастіше застосовують як місцеві ван
тажопідіймальні механізми, що забезпечують обслуговування 
одного робочого місця/бригади клепальників, гільйотинних но
жиць, складальників).

На заводах невеликої потужності й у майстернях установлю
ють електроталі, які переміщуються балками, розміщеними над 
окремими механізмами й робочими місцями.

Портальні, баштові й залізничні крани призначені для 
обслуговування відкритих складів металу, складів готової про
дукції, майданчиків для контрольного і загального складання 

* великогабаритних конструкцій.
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Рис. 5.1. Вантажозахоплювальні пристрої:
а — траверса; б', в — захоплювачі; г — кліщі; д — чалкові ланцюги; е — струб

цини; е — важільно-фрикційні затискачі; ж — гачки; з — стропи

По території заводу, між цехами й прогонами метал, деталі та 
конструкції переміщують міжцеховими вагонетками, на залізни
чних платформах, привідними конвеєрами, електро- й автокара
ми, автомобілями.

Міжцехові вагонетки використовують здебільшого для 
транспортування металопрокату зі складу металу до цеху обробки, 
передавання виготовлених деталей до цеху складання, зварюван
ня та доставки готових конструкцій до цеху фарбування. За наяв
ності на заводі відкритих складів металу й готової продукції для 
цих самих потреб призначені залізничні платформи.
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Привідні конвеєри зазвичай використовують для перемі
щення металу й деталей між верстатами в цехах підготовки й 
обробки металу, а також на ділянках, де виготовляють зварні 
стрижні з листової сталі.

Електрокари й автокари рекомендується застосовувати 
для транспортування невеликої кількості дрібних деталей між 
цехами й усередині цехів між прогонами, а також для доставки 
електродів, зварювального дроту та інших матеріалів з матеріа
льного складу до цехових комор.

Вантажозахоплювальні пристрої підвішують до кінців 
стропів і ланцюгів або начіплюють безпосередньо на гак крана. 
Для підіймання листової сталі призначені траверси, стропи, чал-
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Рис. 5.2. Кантування конструкцій і листової сталі:
а — профільної сталі захоплювачем; б, в — конструкцій захоплювачем; г — те 
саме, сергами за приварені вушка; д, е, є — листової сталі кантувальними при
строями; ж — кантувальний пристрій; з — конструкції чалковими ланцюгами;

1 — серга з болтом; 2,4 — захоплювачі; З — похила підставка; 5 — тимчасові 
вушка; 6 — струбцина; 7 — канат; 8 — листова сталь; 9 — гак; 10 — кільце;

А 11 — чалковий ланцюг з гаком
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ісові ланцюги, захоплювачі, кліщі, струбцини, важільно-фрик
ційні затискачі й гаки. Профільну сталь (швелери, балки) піді
ймають і кантують захоплювачами.

На елементах складної конфігурації й несиметричних конст
рукцій місця стропів при першому підійманні позначають крей
дою, а потім — білою фарбою. Ці позначки використовують нада
лі для стропування на заводі й під час монтажу. Катують конст
рукції перекиданням їх по похилій підставці 3 серги 1 з болтами 
або за тимчасово приварені вушка 5 (рис. 5.2). Листову сталь і 
конструкції кантують різними пристроями.

Кантувальний пристрій складається з кантувального ка
ната, на якому прикріплені кільце 10 і гак 9. По канату перемі
щується струбцина 6, що встановлюється на ширину листа й за
тискає його за допомогою гвинта. На довжині листа пристрій за
кріплюють у двох - трьох місцях.

Кантуванням важких конструкцій, які за масою наближають
ся до граничної вантажопідйомності крана, а також кантуванням 
двома кранами керує начальник цеху.

5.2. Канати і ланцюги
У вантажопідйомних машинах використовують канати і лан

цюги для підіймання вантажу й передавання тягових зусиль. 
Залежно від призначення канати й ланцюги бувають такі: ван
тажні — для підіймання вантажу, тягові — для передавання 
тягового зусилля в механізмах переміщення вантажу, чалкові й 
стропи — ддя стропування вантажу.

Канати. У вантажопідйомних машинах і в такелажних при
строях застосовують сталеві канати. Прядив’яні (конопляні) й 
капронові канати використовують лише для стропування алюмі
нієвих конструкцій і механічно оброблених деталей при ручному 
підійманні. Канати класифікують за наведеними нижче ознаками.

За формою поперечного перетину канати бувають 
круглі й плоскі.

За конструктивною ознакою круглі канати можуть 
бути одинарного, подвійного і потрійного сукання. Канати оди
нарного сукання виготовляють безпосередньо з окремих волокон. 
У разі подвійного сукання спочатку звивають окремі дроти в стал- 
ки, а потім з готових сталок звивають канат. Канат потрійного 
сукання звивають із кількох стренг (канатів подвійного сукання). 
Канати потрійного сукання називають кабелями.

За формою поперечного перетину сталки кана
ти бувають велико- і фасоннопрядні. Великопрядні канати мають д
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Рис. 5.3. Види стикання дротів у сталках:
а — точкове з однаковим напрямком сукання; б — точкове з різними 

напрямками сукання; в — лінійне
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круглу форму поперечного перетину прядок, фасоннопрядні — 
тригранну, овальну, плоску.

За типом сталок канати поділяють залежно від характеру 
контакту дротів між шарами прядок на ТК — із точковим сти
канням дротів у сталках, ЛК — з лінійним, ТЛК — з точково- 
лінійним і ЛТК — із лінійно-точковим (рис. 5.3).

Залежно від діаметра дротів сталеві канати з лінійним сти
канням бувають чотирьох видів: ЛК-О, ЛК-Р, ЛК-РО, ЛК-3; ка
нати із точковим і лінійним стиканням — трьох видів: ТЛК-О, 
ТЛК-Р, ТЛК-РО.

За способом сукання канати бувають звичайні (що роз
кручуються) і такі, що не розкручуються (Н).

За напрямком сукання канати поділяють на канати 
правого (П) і лівого (Л) напрямків.

За сполученням напрямків сукання елементів 
канати бувають хрестового сукання (напрямок сукання сталок у 
канаті, сталок у стренгах і дротів у сталках протилежні) й одно
бічного сукання (напрямки сукання сталок у канаті й дротів у 
сталках зовнішнього шару однакові). Канати потрійного сукання 
виготовляють лише хрестового сукання.

Для такелажних робіт застосовують шестипрядні канати по
двійного сукання, тобто канати, що складаються із шести сталок, 
зсуканих з окремих дротів і прядив’яного осердя. Найчастіше ви
користовують канати хрестового сукання ТК (ГОСТ 3070-74, 
3071-74), а також ЛК-Р (ГОСТ 2688-80) і ТЛК-0 (ГОСТ 3079-80). 
Останні два типи більш зносостійкі.

Довговічність кайатів залежить від правильного вибору типу 
каната, співвідношення його діаметра й діаметра блока або ба
рабана, на який навитий канат, а також від правильного обслу
говування канатів.

Обслуговування сталевих канатів передбачає періодичне 
очищення їх від бруду, змазування графітовим мастилом, запобі
гання петельним зламам і систематичне спостереження за ста
ном дротів. Гранично допустиме число обривів дротів не повинно

А перевищувати встановлених норм.
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Ланцюги. Вантажні ланцюги застосовують як підіймальні у 
ручних талях та у вантажопідйомниках вилкових навантажува
чів. Вантажні ланцюги бувають пластинчасті й зварні (рис. 5.4).

1

Рис. 5.4. Вантажні ланцюги: 
а — пластинчастий; б — зварний; 
1 — валик; 2 — пластина; Ь — ши
рина пластини; і — крок ланцюга

а

Пластинчасті ланцюги мають сталеві пластини 2, шарнірно 
з’єднані між собою валиками 1. Відстань і по осях валиків нази
вають кроком ланцюга, а Ь — шириною пластини ланцюга. Лан
цюги виготовляють із кроком від 15 до 140 мм та руйнівним на
вантаженням 5 - 200 МПа. Коефіцієнт запасу міцності вантаж
них пластинчастих ланцюгів за встановленими нормами має 
становити не менш як 5 за машинного приводу й не менше ніж З 
за ручного приводу.

Зварні ланцюги складаються з ланок овальної форми, розмі
щених у взаємно перпендикулярних площинах. їх виготовляють 
зі сталі Ст2, СтЗ і СтІО. За точністю виготовлення зварні ланцю
ги поділяють на калібровані й некалібровані. Калібровані лан
цюги використовують для роботи на ланцюгових блоках-зірочках 
із гніздами для ланок, а також як вантажні й тягові. Некалібро
вані ланцюги застосовують лише для роботи на гладеньких бло
ках і барабанах, а також як стропи.

Перевагами зварних ланцюгів є велика опірність спрацюван
ню та гнучкість, яка уможливлює огинання блоків і зірочок ма
лих діаметрів, недоліками — велика маса порівняно з канатами, 
складність виготовлення. В разі перевантаження ланки ланцюга 
розриваються раптово. Зварні ланцюги згідно зі СНиП Ш-4-80 
слід використовувати з урахуванням заданих навантажень і ко
ефіцієнта запасу міцності. Для вантажних ланцюгів незалежно 
від їх призначення цей коефіцієнт за ручного приводу має стано

Та
ке

ла
жн

і р
об

от
и

289



Розділ 5

вити 3, за машинного приводу ланцюгів, що працюють на гладе
нькому барабані, — 6, а на зірочці — 8. Для стропів з кінцевими 
захоплювальними пристроями коефіцієнт запасу міцності для 
будь-якого виду приводу має становити 5, а для обв’язувальних 
стропів — 6.

5.3. Вантажозахоплювальні пристрої
Стропи. З вантажозахоплювальних пристроїв на заводах ме

талевих конструкцій найчастіше використовують стропи — від
різки канатів або ланцюги, з’єднані в кільця чи оснащені підвіс
ними пристроями, що забезпечують швидке, зручне й безпечне 
закріплення вантажів.

Стропи бувають гнучкі (найпростіші, універсальні, полегшені, 
багатовіткові) та жорсткі (рис. 5.5).

Найпростіший строп — це відрізок каната, яким вантаж, що 
підіймають, обв’язують і кріплять до гака вантажопідйомного 
механізму. Кінці каната закріплюють стискачами або такелаж
ними вузлами.

Полегшений строп виготовляють із каната діаметром 12 - ЗО мм. 
До його кінців кріплять гаки, карабіни або петлі. Для підійман
ня вантажу канат пропускають крізь отвір виробу, щоб утвори
лося два або кілька розгалужень. Строп використовують також 
як складений елемент спеціальних вантажозахоплювальних 
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Рис. 5.5. Види стропів:
а — найпростіший; б — полегшений з одним коушем; в — полегшений 

без коушів; г - універсальний; д — багатовітковий
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пристроїв; у цьому разі в петлі стропа вплітають коуші, які обері
гають канат від швидкого спрацювання. Недолік стропа — не
зручність розстропування.

Універсальний строп — замкнена петля завдовжки 5 - 15 м з 
каната діаметром 19,5 - ЗО мм. Кінці каната з’єднують запліткою 
або затискачем. Універсальний строп під дією навантаження не 
розкручується, витягається незначно й довговічніший, ніж інші 
типи стропів.

Багатовітковий строп складається з кількох розгалужень, 
з’єднаних між собою сталевим кільцем. Як розгалуження вико
ристовують полегшені стропи, оснащені на кінцях захоплюваль- 
ними елементами. Багаторозгалужені стропи бувають із двома, 
трьома, чотирма розгалуженнями й більше. Завдяки великій рі
зноманітності захлоплювальних елементів багаторозгалужені 
стропи мають широке застосування.

При маркуванні вказують вантажопідйомність стропа загалом 
і кожного розгалуження зокрема. Якщо канат у петлі з’єднується 
стискачами, то відстань між ними і кількість їх залежно від діаме
тра каната має становити не менш як:

Діаметр 
каната, мм 12,5-15,0 17,5 19,5 21,5 24,0 28,0 30,0-34,5 37,0
Кількість 
стискачів, піт. 3 3 4 4 5 5 7 8
Відстань між 
стискачами, 
мм 100 120 120 140 150 180 230 250

Ланцюги, з яких виготовляють стропи, повинні мати свідоцтво 
заводу-виготівника про їхнє випробування. Якщо свідоцтва не
має, зразки ланцюга випробовують для визначення допустимого 
навантаження. Зрощують ланцюги зварюванням за допомогою 
сполучних ланок. Після зрощування ланцюги випробовують.

Захоплювачі — це такелажні пристрої, призначені для стро- 
пування штучних вантажів. За будовою захоплювачі поділяють 
на механічні, вакуумні, електромагнітні й комбіновані (пневмо-, 
гідро- й електромеханічні). Захоплювачі можуть утримувати ван
таж підхопленням знизу, з боків, а також за верхню поверхню 
(вакуумні присоси, електромагніти).

Захоплювач горизонтального типу для підіймання одного ли
ста металу навішують на гак вантажопідйомного механізму за 
допомогою кільця й стропів (рис. 5.6). У проріз захоплювача за
водять лист металу. У вертикальному положенні лист підійма
ють однобічними або двобічними захоплювачами (рис. 5.7). Де- д
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Рис. 5.6. Захоплювач горизонтального типу для підіймання одного листа:
1 — кільце; 2 — строп; 3 — лист металу, що підіймають; 4 — важіль

талі затискують ексцентриком, що повертається за допомогою 
важеля 2 при підійманні серги в прорізи щік захоплювача. Про
фільний прокат переносять захоплювачами кліщового типу з під- 
хопленням знизу. Для підіймання й переміщення листового про
кату застосовують також вакуумні захоплювачі й електромагнітні 
плити. Вакуумні захоплювачі — це малогабаритні вакуум-камери 
(присоси) з гумовим ущільнювальним кільцем, внутрішня порож
нина яких сполучена з вакуумним насосом. Для підіймання листа 
присоси накладають на поверхню листа й створюють усередині 
присосів розрідження. Вантажопідйомність захоплювача зале
жить від площі присоса й ступеня розрідження повітря.

Підіймальні електромагніти постійного струму мають 
сталевий корпус круглої або прямокутної форми, всередині якого 
розміщена котушка. Електромагніти підвішують ланцюгами до 
гака крана. Струм у котушку подається по гнучкому кабелю. Пі
діймальні електромагніти виготовляють вантажопідйомністю від 
кількох кілограмів до кількох тонн.

Траверси — це .жорсткі вантажозахоплювальні пристрої. 
Траверсу підвішують до гака вантажопідйомного механізму й до 
неї кріплять гнучкі стропи. Основне призначення траверси — 
захистити елементи, які підіймають, від стискальних зусиль, що 
виникають при нахилі стропів. Наприклад, під час підіймання 
циліндричної листової царги з використанням двох або трьох 
стропів стискальні зусилля можуть деформувати елемент, але 
траверса сприйме стискальні зусилля й на царгу діятимуть тіль
ки вертикальні сили.
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б

Рис. 5.7. Захоплювач вертикального типу для підіймання одного листа: 
а — однобічний; б — двобічний; 1 — серга; 2 — важіль; 3 — ексцентрик;

4 — деталь; 5 — щоки

Форма траверс буває різною залежно від виду вантажу, що пі
діймається.

5.4. Міжцеховий транспорт
На заводах металоконструкцій переважає поздовжньо- 

поперечна схема виробничих потоків. Металопрокат і готові ви
роби переміщують уздовж прогону мостовими кранами, а між 
прогонами — вагонетками або залізничними платформами, 
що переміщуються рейками за нормальної колії.

Електрифікована вагонетка — це відкрита платформа рам
ної конструкції, встановлена на двох холостих колісних скатах 
(рис. 5.8). Рама вагонетки закрита кришками, по обидва боки 
рами розміщені буферні пристрої. Під платформою влаштований 
електромеханічний привід з передачею руху на один із колісних 
скатів. Електричний струм подається по гнучкому кабелю або 
через підземні тролеї, розміщені між рейками чи поряд з ними. 
Кабельне живлення дешевше, але для нього потрібно встанов
лювати колонки живлення за значної довжини траси й часто за- д
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Рис. 5.8. Електрифікована вагонетка вантажопідйомністю 20 т:
1 — рама; 2 — колісний скат; 3 — привід; 4 — буферний пристрій; 5 — тролеї;

6 — каретка струмознімача

мінювати кабель, що швидко спрацьовується. Для тролейного 
живлення потрібні більші капітальні витрати, ніж для кабельно
го, але воно'зручне в експлуатації.

Каретка з вагонеткою переміщується вздовж траншеї по на
прямних. Для безпеки траншею з розміщеними в ній тролеями 
закривають кришками, які під час переміщення вагонетки піді
ймаються копірним пристроєм струмознімальної каретки. Всі 
кришки зв’язані тонким сталевим канатом із блокувальним при
строєм, який забезпечує тролей, якщо кришку підняти вище від 
допустимого кута. Дно траншей має ухил до каналізаційного тра
па, що дає змогу видаляти воду, яка потрапила в траншею.

Часом використовують вагонетки з канатною тягою. Вони ма
ють таку саму платформу, як і електрифіковані; переміщуються

д по рейках за допомогою канатів, прикріплених до вагонетки з 

294



Розділ 5

двох боків. Первинний натяг каната забезпечується натяжною 
станцією.

5.5. Правила експлуатації вантажопідйомного 
устаткування й вантажозахоплювальних 
пристроїв

Загальнотехнічний нагляд за кранами здійснюють територіа
льні управління Дежргіртехнагляду України. Дотримання пра
вил гарантує безпечну роботу, правильне утримання і технічний 
стан вантажопідйомних машин, змінних вантажозахоплюваль
них органів і знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Держ- 
гіртехнагляд України стежить за виконанням правил на місцях 
через органи технагляду.

Наказом по заводу призначається особа, відповідальна за тех
ніку безпеки, і механік, відповідальний за справний стан машин, 
їх обслуговування, ремонт, проведення технічного огляду, а та
кож зберігання технічної документації. Нагляд за веденням ро
біт і дотриманням техніки безпеки по змінах покладається на 
начальників змін і майстрів. Знання працівниками правил пе
ревіряє комісія під керівництвом інспектора органів технагляду 
через кожні три роки.

Крани з ручним приводом, керовані з підлоги, мостові, пере
сувні або поворотні консольні вантажопідйомністю до 10 т вклю
чно, електроталі, а також вантажозахоплювальні пристрої реєст
рують на підприємстві, де їх експлуатують. Кранам та іншим ван
тажопідйомним машинам, а також знімним вантажозахоплю- 
вальним пристроям присвоюють індивідуальний номер, під яким 
їх записують у журнал обліку вантажопідйомних машин і знім
них вантажозахоплювальних пристроїв підприємства або цеху. 
Відомості про вантажопідйомні машини записують у журнал на 
підставі паспорта, а про знімні вантажозахоплювальні при
строї — на підставі даних їхнього маркування.

Вантажопідйомні машини, що експлуатуються, піддають пері
одичному технічному огляду: частковому — не рідше ніж один раз 
на рік; повному — не рідше ніж один раз на три роки за винятком 
тих, які використовують не часто. Вантажопідйомні машини, що 
не реєструються в органах технагляду, оглядає механік заводу.

Технічний огляд полягає в огляді машини, її статичному й 
динамічному випробуванні.

У процесі технічного огляду вантажопідйомні машини огля
дають і перевіряють у роботі її механізми й електроустаткування, 
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прилади безпеки, гальма й апарати керування; крім того, конт
ролюють стан металоконструкцій, її зварні й заклепкові з’єд
нання, а також стан гака, канатів, блоків і деталей їх кріплення. 
Результати огляду оформляють актом, який зберігають до насту
пного огляду разом з паспортом вантажопідйомної машини.

Статичне випробування вантажопідйомної машини здійсню
ють навантаженням, що перевищує її вантажопідйомність. Нові 
й капітально відремонтовані вантажопідйомні машини наван
тажують на 25 %, а при періодичному огляді — на 10 % більше за 
вантажопідйомність машини. Вантаж підіймають на висоту 2 - 3 м 
і витримують упродовж 10 хв; через 10 хв вантаж опускають, піс
ля чого перевіряють на наявність залишкових деформацій моста 
крана.

Динамічне випробування механізмів та їхніх гальм проводять 
за допомогою вантажу, що на 10 % перевищує вантажопідйом
ність машини, повторними підійманнями й опусканнями.

Періодичний огляд знімних вантажозахоплювальних при
строїв виконує механік у терміни, встановлені заводом, але не 
рідше, ніж через 6 міс для траверс, через 1 міс для вантажозахоп- 
лювачів і тари, через 10 днів — для стропів. Знімні вантажоза- 
хоплювальні пристрої випробовують під навантаженням, що в 
1,25 раза перевищує вантажопідйомність. Результати технічного 
огляду записують у паспорт машини із зазначенням терміну на
ступного огляду, а вантажозахоплювальних пристроїв — у журнал 
обліку.

Вантажопідйомні машини обслуговують машиністи, слюсарі, 
електромонтери, такелажники (стропальники), а також сигналь
ники, якщо зона погано проглядається. Машиністи кранів, їхні 
помічники, слюсарі, електромонтери й такелажники мають прой
ти навчання за програмами професійно-технічної освіти і бути 
атестовані комісією й отримати посвідчення. їхні знання переві
ряють щорічно; допуск персоналу оформляється наказом по за
воду або цеху. Сигнальників призначають після відповідного ін
структажу й перевірки відповідальною особою з техніки безпеки 
їхніх знань щодо умовної сигналізації.

До керування вантажопідйомними машинами й підвішування 
вантажів з підлоги допускаються робітники після інструктажу в 
установленому на заводі порядку. У вахтовий журнал машиніст 
записує результати щоденного огляду крана, помічені несправ
ності й відомості про їх усунення, а також результати щоденних 
оглядів вантажозахоплювальних пристроїв і тари.
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5.6. Техніка безпеки під час виконання 
такелажних робіт

Такелажні роботи належать до групи робіт підвищеної небез
пеки, тому до них допускають лише осіб, які досягли 18 років, 
пройшли медичний огляд, навчання й мають посвідчення ква
ліфікаційної комісії заводу на право проведення спеціальних 
робіт.

На стропальника покладається відповідальність за правильне 
та безпечне переміщення й укладання вантажів, за чітке узго
дження своїх дій з машиністом крана й робітниками, які знахо
дяться у зоні переміщення вантажів.

Вантажно-розвантажувальні роботи виконують, як правило, 
механізованим способом за допомогою кранів. Відповідно до 
чинних правил механізований спосіб вантажно-розвантажуваль
них робіт є обов’язковим для вантажів масою понад 50 кг, а та
кож при підійманні вантажів на висоту понад 3 м.

Приклади розміщення на вагонетках труб, конструкцій та 
ферм наведено на рис. 5.9 - 5.12.

Рис. 5.9. Розміщення деталей на вагонетці: 
а — сортового прокату; б—листа; 1— гальмівний башмак;

2 — інвентарна підкладка
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Рис. 5.10. Розміщення на вагонетці труб:
1 — скрутень з м’якого дроту (не менш як два ряди); 2 — бічні стояки

Чалкові канати й ланцюги слід підбирати такої довжини, щоб 
кут між їхніми розгалуженнями не перевищував 90°. Збільшува
ти кут (але не більш як до 120°) можна лише у виняткових випа
дках, коли висота підіймання крана не дає змоги застосувати 
довші канати або ланцюги. При цьому слід унеможливити ков
зання їх по вантажу. Підіймання довгомірних вантажів одним 
стропом неприпустиме.

Забороняється заганяти в зів розгалужень чалкових канатів і 
ланцюгів, якими застропований вантаж, який підіймають, уда
рами молотка та інших предметів.

Потрібно стежити,, щоб перед підійманням вантажу канати 
крана або підіймального механізму знаходились у вертикально
му положенні; підтягувати вантаж у разі косого натягнення ка
натів заборонено.

Перед подаванням сигналу про підіймання вантажу стропа
льник має переконатися в тому, що вантаж, призначений для 
підіймання, нічим не втримується; на вантажі немає незакріп- 
лених деталей та інструменту; під час підіймання вантаж ні за

А що не може зачепитися; поблизу вантажу немає людей.
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а

Рис. 5.11. Розміщення на вагонетках конструкцій: 
а — підкранових балок; б — колон; 1 — гальмівний башмак;

2 — інвентарна підкладка

Перед підійманням й опусканням вантажу, встановленого 
біля стіни, колони, устаткування, слід переконатися в тому, що 
між вантажем, який підіймається, і зазначеними частинами 
будинку або устаткуванням немає людей, і вийти з цієї зони са
мому.

Перед переміщенням вантажу стропальник має перевірити, 
що вантаж, який підіймається, надійно укріплений і не може пе
ревернутися під час транспортування, а чалкові канати, ланцю
ги або інші захоплювальні пристрої не можуть із нього зісковзну
ти. Вантаж слід подавати на заздалегідь підготовлене для укла
дання місце.

На місці встановлення вантажу попередньо укладають під
кладки, для того щоб чалкові канати або ланцюги можна було 
легко й без пошкоджень витягнути з-під вантажу. Перед опус
канням вантажу оглядають місце, де він має бути встановлений, 
і вживають заходів, щоб встановлюваний вантаж не зміг впасти 
або перекинутись.

А
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Контрольні запитання і завдання

1. Які вантажопідйомні механізми застосовують на заводах металокон- 
струкцій?

2. Які вантажозахоплювальні пристрої застосовують для транспортуван
ня деталей?

3. За якими ознаками класифікують канати?
4. Назвіть переваги й недоліки ланцюгів порівняно з канатами.
5. Які типи стропів як вантажозахоплювальні пристрої застосовують на 

заводах металоконструкцій?
6. Назвіть основні правила безпечної роботи під час виконання такелаж

них операцій.
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Розділ 6

З’ЄДНАННЯ МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

6.1. Зварні з’єднання
Зварювання та його види
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Зварюванням називають технологічний процес отримання 
нерознімного з’єднання установленням зв’язків між окремими 
металевими частинами, що зварюють, при нагріванні, пластич
ному деформуванні або спільній дії їх. Як джерела нагрівання 
при зварюванні частіше застосовують електричний струм, рід
ше — газове полум’я.

Під час виконання монтажних робіт використовують такі спо
соби зварювання: ручне, дугове, автоматичне і напівавтоматичне 
під шаром флюсу, різні способи в середовищі захисних газів.

Дугове зварювання електродами здійснюють двома способа
ми: неплавким і плавким (металевим) електродами.

У першому випадку (рис. 6.1, а) зварювані кромки 5 виробу 
зближують до стикання і між ними й неплавким електродом З 
збуджують електричну дугу 4. У процесі нагрівання присадного 
матеріалу 2 і кромок виробу утворюється ванна розплавленого 
металу; після затвердіння вона перетворюється на зварний шов 1.

Під час зварювання плавким електродом (див. рис. 6.1, б) 
електрична дуга збуджується між плавким електродом 6 і зва-

Рис. 6.1. Дугове зварювання неплавким (а) 
і плавким (б) електродами:

1 — зварний шов; 2 — присадний матеріал; З — неплавкий електрод; 
4 — зона електричної дуги; 5 — кромки виробу; 6 — плавкий електрод
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Рис. 6.2. Схема зварювання 
під шаром флюсу:

1 — електрод; 2 — зона електричної 
дуги; 3 —флюс; 4 — рідкий шлак;
5 — ванна розплавленого металу;

6 — зварний шов; 7 — виріб

рюваними кромками 5 виробу . Температура (до 6000 °С), що ви
никає при цьому, розплавляє електрод і кромки виробу й створює 
ванну розплавленого металу.

Ручне дугове зварювання завдяки своїй універсальності набу
ло значного поширення. Його застосовують для накладання швів 
різних виду й призначення в усіх просторових положеннях. Про
те ручне дугове зварювання — це малопродуктивний спосіб, зва
рний шов виходить неоднорідним і залежить від кваліфікації 
зварника.

Автоматичне зварювання під шаром флюсу — це дугове зва
рювання, під час якого всі основні рухи, які виконує зварник при 
ручному зварюванні (подавання електрода в зону й переміщення 
його вздовж зварюваних кромок виробу), здійснюються за допо
могою механізмів. Особливістю 
цього виду зварювання (рис.
6.2) є те, що електрична дуга 2 
збуджується між електродним 
дротом і зварюваним виробом 
7 під шаром гранульованої ре
човини — флюсу 3. Оболонка 
із флюсу завтовшки ЗО - 50 мм 
укриває весь плавильний про
стір і захищає ванну розплав
леного металу 5 від впливу 
кисню й азоту повітря. Крім 
того, шар розплавлених шла
ків 4 значно зменшує втрати 
теплоти й металу від вигорян
ня й розбризкування. Після 
затвердіння шлакова кірка 
легко відокремлюється від 
зварного шва. Переваги авто
матичного зварювання під шаром флюсу — добра якість швів і 
висока продуктивність, недолік — можливість накладання швів 
лише в нижньому положенні.

За напівавтоматичного зварювання під шаром флюсу меха
нізовано лише подавання електрода в зону дуги, а вздовж зва
рюваних кромок зварник переміщує електрод уручну. Автомати
чне й напівавтоматичне зварювання під шарові флюсу у монта
жних умовах застосовують, як правило, для виконання швів ве
ликої довжини в нижньому положенні.

Напівавтоматичне зварювання порошковим дротом здійс
нюється згорнутою в трубку сталевою стрічкою, всередині якої д
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Рис. 6.3. Поперечні перетини 
порошкових дротів: 

а, б—трубчасті; в — однозагинні; 
г — двозагинні; д — двошарові

лекислий газ та ін. Зварювання з

запресований флюс. За фор
мою поперечного перетину 
розрізняють такі конструк
ції порошкових дротів: тру
бчасті (рис. 6.3, а, б), одно
загинні (див. рис. 6.3, в), 
двозагинні (див. рис. 6.3, г), 
двошарові (див. рис. 6.3, д).

Зварювання в середовищі 
захисних газів (рис. 6.4) по
лягає в тому, що газ 5, поді
бно до флюсу, захищає ван
ну розплавленого металу 
від окиснення й азотуван
ня. Як захисні гази викори
стовують аргон, гелій, вуг- 

газовим захистом виконують
плавкими і неплавкими електродами.

Застосовують плавкі електроди зі зварювального дроту (ГОСТ
2246-70) або металу, за хімічним складом подібного до зварюва
ного металу, та неплавкі — вольфрамові, вугільні або графітові.
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При зварюванні в середовищі захис
них газів отримують якісний зварний 
шов, зварювані елементи можуть за
ймати будь-яке просторове положен
ня, за формуванням зварного шва 
можна спостерігати. Продуктивність 
праці при зварюванні цим способом 
висока. Недоліком зварювання в сере
довищі захисних газів є те, що під час 
роботи в замкненому просторі за недо
тримання правил безпечної роботи газ 
може заповнити навколишній простір 
і спричинити отруєння зварника.

Рис. 6.4. Зварювання 
в середовищі захисних 

газів:
1 — електрод; 2 —зона елек
тричної дуги; 3 — дріт; 4 — 
зварюваний метал; 5 — газ

Електрошлакове зварювання (рис. 6.5) — це бездуговий про
цес зварювання плавленням. Його зазвичай застосовують під 
шаром 4 флюсу за вертикального положення шва. Основний 3 та

А

електродний 6 метал розплавлюється за рахунок теплоти, що ви
діляється при проходженні електричного струму крізь розплав
лений електропровідний флюс. Зварні з’єднання при електро
шлаковому зварюванні розміщують вертикально або під великим 
кутом до горизонту (60° і більше). У зазор між зварюваними де
талями згори вниз уводять електрод у вигляді дроту (або кількох
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Рис. 6.5. Схема електрошлакового зварювання:
а — зона електричної дуги; б — формування зварного шва; 1 — зварний шов;
2 — розплавлений метал; 3 — зварюваний метал; 4 — розплавлений флюс;

5 — флюс; 6 — електрод; 7 — мідні повзуни; 8 — патрубки для води

дротів) чи пластини з того самого металу, що й виріб. З боків за
зор обгороджують водоохолоджуваними мідними повзунами 7, 
які в міру зварювання переміщують знизу вгору. Процес зварю
вання розпочинається зі збудження електричної дуги між елект
родним дротом і початковою планкою. Спочатку під дією теплоти 
електричної дуги, розплавлений флюс та електродний дріт утво
рюють ванну розплавленого металу 2, вкриту зверху шаром рід
ких шлаків. Надалі зварювальний струм проходить крізь шлак і 
нагріває його до температури 1600 -1700 °С. При цьому елект
родний дріт продовжує плавитись, а дуга гасне й подальше пла
влення відбувається за рахунок теплоти, що виділяється в шлаку 
зварювальним струмом.

Зварювальна дуга

Зварювальна дуга — це тривалий стійкий розряд у газовому 
середовищі між електродом і виробом. Під час її горіння утворю
ється велика кількість теплоти, температура підвищується до 
6000 - 7000 °С й виникає сильне світлове випромінювання.

У зварювальній дузі виділяють три зони: катодну, анодну 
і стовп дуги, розміщений між катодною й анодною зонами. 
Температура зварювальної дуги залежить від виду струму й 
типу застосовуваних електродів. При живленні дуги постійним 
струмом найбільша кількість теплоти виділяється в анодній зо
ні. При зварюванні вугільним електродом температура в катод
ній зоні досягає 3200 °С, в анодній — 3900 °С, а в зоні стовпа д

З’
єд

на
нн

я м
ет

ал
ев

их
 к

он
ст

ру
кц

ій

305



Розділ 6

дуги — 6000 - 7000 °С. При зварюванні металевим електродом 
температура в катодній зоні становить 2400 °С, в анодній — 
2600 °С.

Довжиною дуги називають відстань між торцем електрода й 
поверхнею ванни розплавленого металу. Розрізняють коротку 
(завдовжки 2-4 мм), нормальну (4-6 мм) і довгу (понад 6 мм) 
зварювальні дуги. Коротка дуга забезпечує оптимальний режим 
зварювання, тоді як за довгої дуги процес зварювання нерівно
мірний, а зварюване місце недостатньо прогрівається. Крім того, 
розплавлений метал більше окиснюється й азотується.

Устаткування, пристрої й матеріали для зварювальних робіт

Для живлення зварювальної дуги використовують джерела 
постійного і змінного струму. Джерелами постійного струму є 
зварювальні перетворювачі, агрегати й випрямлячі. До джерел 
змінного струму належать зварювальні трансформатори.

Зварювальний перетворювач (рис. 6.6, а) — це установка, що 
складається з електродвигуна й генератора.

Рис. 6.6. Зварювальне устаткування:
а — перетворювач; б — трансформатор (2) з регулятором (І)
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Зварювальний агрегат складається з двигуна внутрішнього 
згоряння або дизельного двигуна й зварювального генератора.

Зварювальні випрямлячі складаються зі знижувального три
фазного трансформатора з рухомими обмотками, випрямного 
блока, пускорегулювальної апаратури й апаратури примусової 
повітряної вентиляції. Випрямляч перетворює змінний струм на 
пульсівний постійний. Промисловість випускає одно- і багатопос- 
тові випрямлячі. Багатопостові випрямлячі призначені для од-

А ночасного живлення кількох зварювальних дуг. Зварювальні 
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випрямні установки прості й надійні в експлуатації. їх перева
гами є також високий ККД, безшумність у роботі, невелика маса, 
можливість заміни дорогих мідних проводів на алюмінієві. Недо
лік зварювальних випрямлячів — висока чутливість до коливан
ня напруги в мережі. На будівництвах застосовують зварювальні 
випрямлячі різного призначення: для ручного дугового напівав
томатичного зварювання під шаром флюсу, для напівавтоматич
ного й автоматичного зварювання — в захисних газах.

Зварювальний трансформатор (див. рис. 6.6, б) використо
вують як знижувальний однофазний. Такі трансформатори виго
товляють з окремими або вбудованими регуляторами зварюва
льного струму.

Для безпеки роботи корпуси електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів заземлюють.

Електродотримачі (рис. 6.7) призначені для затискання 
електрода й підведення до нього зварювального струму при руч
ному зварюванні. Вони зручні для закріплення електродів і зва
рювального кабелю й забезпечують швидке видалення недогарка 
і закладання нового електрода. Застосовують електродотримачі, 
розраховані на струм силою 125; 200; 250; 315; 400 А і більше.

Рис. 6.7. Електродотримачі 
для ручногб дугового зварю

вання:
а — вилкові; б — затискні; в, г — 

безнедогаркові; д—двохелектрод
ні; 2 — затискні губки для елект

рода; 2 — рукоятка; 3 — елект
ричний дріт А
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Розділ 6

Площа перетину одножильного струмопровідного кабелю цих 
електродотримачів становить 16 - 70 мм2. Електродотримачі для 
струму силою 500 А обладнують щитками для захисту рук звар
ника від впливу електричної дуги. У набір інструменту зварника 
входять металеві щітки (ручні та з електроприводом) для зачи
щення й обробки зварних швів від шлаку, молоток, зубило. Для 
контролю розмірів швів застосовують шаблони, а для клейму
вання зварних швів — сталеві клейма.

Спецодяг і захисні пристрої зварника: брезентовий костюм, 
рукавиці, шкіряне або валяне взуття. Очі й обличчя зварника від 
випромінювання зварювальної дуги й бризок металу захищають 
щитки (рис. 6.8, а), маски (див. рис. 6.8, б) і шоломи (див. рис. 6.8, 
в), в оглядові отвори яких вставлено світлофільтри.

Рис. 6.8. Захисні пристрої, які застосовують при зварюванні: 
а — щиток; б — маска; в — шолом
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й Зварювальний дріт та електроди бувають різні залежно від 
виду зварювання. Для ручного зварювання використовують пла
вкі електроди у вигляді прутків або стрижнів з покриттям, для 
Механізованого — електроди у вигляді дроту, намотаного на ка
сету. Відповідно до ГОСТ 2246-70, сталевий зварювальний дріт 
за хімічним складом поділяють на три групи: низьковуглецевий, 
легований і високолегований.

Дріт маркують індексом «Св» (зварювальний) і наступними за 
ним цифрами й літерами. Перші дві цифри після індексу вказу
ють вміст вуглецю в сотих частках відсотка, а наступні за ними 
літери й цифри — легувальний елемент та його вміст у відсот
ках. Легувальні елементи позначають літерами: X — хром, Н — 
нікель, М — молібден. Якщо після літерного позначення легу- 
вального елемента цифр немає, то цього елемента в дроті менш 
як 1 %.

А
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Для ручного дугового зварювання штучними електродами ви
пускають сталевий дріт діаметром 1,6 - 6,0 мм, для автоматично
го зварювання під флюсом — 2-5 мм, у середовищі захисних 
газів — до 3 мм. Для зварювання міді та її сплавів застосовують 
дріт і прутки з міді та сплавів на мідній основі. Алюміній та алю
мінієві сплави зварюють зварювальним дротом з алюмінію і його 
сплавів.

Щоб захистити зварювальний дріт від корозії, його обмідню
ють — наносять тонкий шар мідного покриття. Необміднений 
дріт окиснюється й стає непридатним для зварювання.

Замість дорогого легованого зварювального дроту широко за
стосовують порошковий зварювальний дріт, що складається з 
оболонки, в якій запресовано порошок із суміші феросплавів, за
лізного порошку й графіту.

Порошковий дріт використовують при дуговому зварюванні 
під шаром флюсу або в середовищі захисних газів. При цьому 
метал шва має добрі механічні властивості.

Електроди для ручного дугового зварювання — це стрижні зі 
сталевого дроту діаметром 3-8 мм із покриттям. Вони розрізня
ються за призначенням, типом, товщиною та видами покриття, 
якістю виготовлення, родом струму, іншими ознаками.

Електроди для ручного зварювання випускають кількох типів, 
які позначають літерою З з цифрами. Цифри відповідають тим
часовому опору розриву металу шва, вираженому в паскалях 
(Па). Міцність зварного шва має дорівнювати або бути вищою за 
міцність зварюваної сталі. Тому позначення типу і марки елект
рода характеризує конструкцію, для зварювання якої він при
значений, і позначення міцності класу сталі. Так, електроди 338; 
342; 342А; 346; 346А; 350; 350А; 360 застосовують для зварю
вання низьколегованих і конструкційних сталей; 370; 385; 3100; 
3125; 3150 — для зварювання легованих конструкційних сталей 
підвищеної й високої міцності. Для зварювання теплотривких 
сталей використовують електроди 309М, 309МХ та ін.

Для зварювання відповідальних покриттів застосовують елек
троди з товстим покриттям, яке забезпечує стійке горіння зварю
вальної дуги й отримання зварних з’єднань, що мають добрі ме
ханічні властивості.

Види зварних з’єднань і способи їх виконання

Види з’єднань» При зварюванні будівельних конструкцій та 
їх елементів застосовують такі види зварних з’єднань (рис. 6.9): 
стикові, внапусток, таврові, кутові.

_____________309
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Розділ 6

Рис. 6.9. Види зварних з’єднань:
а — стикові; б — внапусток; в — таврові; г — кутові

а б в

Рис. 6.10. Таврові з’єднання: 
а — без скошення кромок; б — косокутні; 

в — зі скошенням однієї кромки
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Стикові з'єднання (див. рис. 6.9, а) складаються з двох еле
ментів, розміщених в одній площині або на одній поверхні. Ці 
з’єднання застосовують для зварювання сталевих колон, двотав
рових балок.

У з'єднаннях внапусток (див. рис. 6.9, б) шви розміщені пара
лельно й перекривають один одного. Перекриття залежно від 
товщини зварюваного металу становить 3 - 240 мм. їх застосову
ють при з’єднуванні елементів ґратчастих конструкцій (ферм, 
колон, стояків, циліндричних резервуарів тощо).

Таврові з'єднання (див. рис. 6.9, в) — це такі, в яких торець 
одного елемента під певним кутом прилягає до поверхні іншого 

елемента й утворює в пере
тині літеру Т (звідси й на
зва — таврове). Застосову
ють такі види таврових 
з’єднань (рис. 6.10): без ско- 
шення кромок, косокутні, зі 
скошенням однієї кромки, 
зі скошенням двох кромок. 
Для отримання міцного 
шва зазор між зварювани
ми елементами має бути не 
менш як 2 - 3 мм.

Кутові з'єднання < складаються з двох елементів, розміщених 
під кутом. При цьому зварювання виконується по кромках цих 
елементів з одного або двох боків. Ці з’єднання застосовують зде
більшого при зварюванні листів резервуарів та інших посудин, а 
також різних коробчастих виробів.

При зварюванні листів розрізняють такі види кутових 
з’єднань (рис. 6.11): із кромками врівень, зі зміщенням кромок, зі 
зміщенням однієї кромки відносно іншої на повну товщину лис- 

д та, під тупим кутом, під гострим кутом.
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Рис. 6.11. Кутові з’єднання листів:
а — з кромками врівень; б — зі зміщенням кромок, в — зі зміщенням однієї 

кромки відносно іншої на повну товщину листа; г — під тупим кутом; д — під 
гострим кутом без скошення кромок; е — під гострим кутом зі скошенням 

однієї кромки

Зварні шви в з’єднаннях поділяють:
♦ за положенням щодо діючої сили (рис. 6.12) — на флангові,

лобові й косі;
♦ за протяжністю — на су

цільні й переривчасті;
♦ за зовнішньою формою 

(рис. 6.13) — на опуклі, нор
мальні й увігнуті;

♦ за способом утримання 
розплавленого металу під 
час зварювання — на шви, 
виконані без підкладок, на 
підкладках (сталевих, мід
них, флюсомідних, кераміч
них та азбестових); застосу
вання підкладок поліпшує 
проварювання зварюваних 
деталей, унеможливлює ви
тікання розплавленого мета
лу зі зварювальної ванни;

♦ за числом шарів, що на
кладають при зварюванні, — 
на одно- і багатошарові.

б

в

Рис. 6.12. Види швів щодо діючої си
ли:

а — фланговий; б—лобовий; в — косий; 
Р—діюча сила за положенням у просторі 

при виконанні шва

Способи виконання зварювання. Щоб шов вийшов якісний, З’
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потрібно правильно вибрати режим зварювання. Режим зварю-
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Рис. 6.13. Види швів за формою: 
а — опуклі; б — нормальні; в — увігнуті
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вання — це сукупність 
параметрів, які визнача
ють процес зварювання.

Основними парамет
рами режиму ручного ду
гового зварювання е діа
метр електрода й сила 
зварювального струму. На 
вибір діаметра електрода 
впливають товщина зва
рюваних кромок деталі, 
вид зварного з’єднання та 
його розміри. Після вибо
ру діаметра електрода 
встановлюють силу зва
рювального струму. Рід і 
полярність струму виби
рають залежно від марки 
й товщини зварюваного 
металу.

Електрична дуга збу
джується при стиканні 
металу з електродом. У

момент контакту кінця електрода з виробом електричне коло за
микається, напруга в ньому спадає до нуля, а сила струму дося
гає максимуму. При цьому торець електрода сильно розігріваєть
ся. Дотик електрода до виробу має бути короткочасним, інакше 
електрод може приваритися до виробу.

Якість зварювання багато в чому залежить від правильного 
вибору довжини дуги. Рекомендовану довжину дуги для елект
родів зазначають в їхньому паспорті. Після збудження дуги 
електрод у міру плавлення безперервно подають до зварюваної 
поверхні й переміщують уздовж лінії зварювання. При цьому 
електрод нахиляють у бік його руху на 10 - 20° і надають його 
кінцю поперечних коливальних рухів.

Щоб кромки з’єднуваних деталей краще проварювалися, слід 
витримувати однакову ширину шва по всій його довжині.

Важливо також правильно вибрати швидкість зварювання: в 
разі занадто великої швидкості переміщення електрода метал 
електрода не встигає сплавитися з металом виробу, а за малої 
швидкості можливі перегрівання і перевитрата металу.

Наприкінці зварювання слід поступово збільшувати дуговий 
д проміжок до природного обриву дуги, оскільки різкий обрив при
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зводить до утворення кратера. Кратер заварюють частими корот
кими замиканнями дуги.

Техніка виконання зварних швів залежить від виду й просто
рового положення шва (рис. 6.14). Найлегше й найзручніше зва
рювати шви в нижньому

Рис. 6.14. Положення швів у просторі: 
а — вертикальний; б — горизонтальний на 

вертикальній площині; в — нижній на гори
зонтальній площині; г — стельовий

положенні, оскільки роз
плавлений метал елект
рода стікає в кратер і не 
витікає зі зварювальної 
ванни. Вертикальні шви 
можна виконувати знизу 
вгору й згори вниз. Проте 
зварювання згори вниз 
менш продуктивне і його 
слід застосовувати тільки 
в разі гострої потреби.

Горизонтальні шви виконують, як правило, з одним скошен- 
ням. Найскладнішими є стельові шви, які виконують тільки зва
рники високої кваліфікації. Такі шви зварюють короткою дугою 
електродами діаметром не більше ніж 5 мм із тугоплавким по
криттям.

Спосіб і послідовність виконання зварних швів залежать від 
товщини зварюваного металу і довжини шва. При з’єднанні тон
колистової сталі можливий наскрізний пропал і розплавляння 
металу. Тому для сталі завтовшки 0,5 -1,0 мм найкраще засто
совувати з’єднання внапусток із проплавлянням через верхній 
щит або стикове з укладанням між зварюваними кромками ста
левої штаби.

Сталеві листи завтовшки 15 - 20 мм і більше зварюють бага
тошаровими швами. Застосовують кілька методів накладення 
багатошарових швів. Одним із них є метод «гірки», за якого споча
тку на ділянці завдовжки 200 - 300 мм накладають перший шар. 
Після очищення першого шару від шлаків, окалини й бризок на
кладають другий шар, удвічі більший за довжиною порівняно з 
першим. Третій шар накладають, відступивши від початку дру
гого на 200-300 мм. Внаслідок зварювання таким методом за 
формою шов має вигляд гірки.

Зварювальні електроди виготовляють на підприємствах Киє
ва, Дніпропетровська, Луганська, Миколаєва. Ці підприємства 
пропонують різні типи електродів, технічні характеристики яких 
наведено нижче.
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АНО-4
Призначення: для зварювання вуглецевих сталей.
Застосування: для зварювання конструкцій з низьковуглецевих сталей 

марок СтЗ; СтІО; Ст20 та ін. Електроди забезпечують якісне формування 
металу шва, високу стійкість металу шва до утворення пористості й гарячих 
тріщин.

Марка дроту: Св-08, Св-08А (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: рутилове.
Рід струму:
♦ змінний від трансформатора з напругою холостого ходу не менш як 50 В;
♦ постійний струм будь-якої полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

3,0 100-140 90-110 100-120
4,0 140-150 140-150 140-170
5,0 150-170 150-170 —

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 180 °С, 1,0 год.
Додаткові відомості: електроди АНО-4 забезпечують отримання безде

фектного шва при зварюванні за підвищених режимів.

АНО-6
Призначення: для зварювання вуглецевих сталей.
Застосування: для зварювання конструкцій з низьковуглецевих сталей 

марок СтЗ; СтІО; Ст20 та ін. Електроди забезпечують якісне формування 
металу шва, високу стійкість металу шва до утворення пористості й гарячих 
тріщин.

Марка дроту: Св-08, Св-08А (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: рутилове (на основі ільменітового концентрату).
Рід струму:
♦ змінний від трансформатора з напругою холостого ходу не менш як 50 В;
♦ постійний струм будь-якої полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

3,0 100-140 90-110 100-120
4,0 140-150 140-150 140-170
5,0 150-170 150-170 -
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Режим термообробки електродів перед зварюванням: 180 °С, 1,0 год.
Додаткові відомості ‘ електроди АНО-6 забезпечують високу стійкість 

металу шва до утворення дефектів при зварюванні по іржі.

АНО-21
Призначення: для зварювання вуглецевих сталей.
Застосування: для зварювання конструкцій з низьковуглецевих сталей 

малих товщин марок СтЗ; СтІО; Ст20 та ін. Електроди забезпечують легке 
запалювання дуги, дрібнолускате формування металу шва, легке або само
чинне відділення шлакової кірки. їх можна застосовувати для зварювання 

д водопровідних труб, газопроводів малого тиску.
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Марка дроту: Св-08, Св-08А (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: рутил-целюлозне.
Рід струму:
♦ змінний від трансформатора з напругою холостого ходу не менш як 50 В;
♦ постійний струм будь-якої полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

2,0 50-90 50-70 70-90
2,5 60-110 60-90 80-100
3,0 90-140 80-100 100-130

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 120 °С, 40 хв.
Додаткові відомості: електроди АНО-21 забезпечують добрі зварюваль

но-технологічні властивості при зварюванні від малогабаритних (побутових) 
трансформаторів.

КОМСОМОЛЕЦЬ-ІОО
Призначення: для зварювання кольорових металів.
Застосування: для зварювання й наплавляння чистої міді марок МІ; М2; 

МЗ.
Марка дроту: мідь МІ (ГОСТ 2112-79), мідь МТ (ГОСТ 859-78).
Вид покриття: спеціальне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за ниж
нього зварювання

3,0 65-80
4,0 90-120
5,0 130-150

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 250 °С, 2,0 год.
Додаткові відомості: для зварювання й наплавляння без підігрівання 

або з мінімальним підігріванням (150 - 400 °С) міді технічних марок, що 
містить до 0,01 % кисню. їх можна використовувати для зварювання міді 
інших марок і сплавів на її основі, а також міді зі сталлю за умови попере
дньої перевірки. Зварювання виконують невеликими ділянками завдовжки 
25 - 35 мм із наступним охолодженням на повітрі до 60 °С. При зварюванні 
виробів з ковкого чавуну довжина валика може бути збільшена до 80 -100 мм.

МР-3
Призначення: для зварювання вуглецевих сталей.
Застосування: для зварювання конструкцій з низьковуглецевих сталей 

марок СтЗ; СтЮ; Ст20 та ін. Електроди забезпечують якісне формування 
металу шва, високу стійкість металу шва до утворення пористості й гарячих 
тріщин.

Марка дроту: Св-08, Св-08А (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: рутилове.
Рід струму:
♦ змінний від трансформатора з напругою холостого ходу не менш як 60 В;
♦ постійний струм зворотної полярності. А
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Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

3,0 100-140 80-100 80-110
4,0 160-220 140-180 140-180
5,0 180-260 160-200 -

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 180 °С, 1,0 год.
Додаткові відомості: при зварюванні електродами МР-3 за підвищених 

режимів у шві можуть утворюватися пори.
ОЗА-1
Призначення: для зварювання кольорових металів.
Застосування: для зварювання й наплавляння деталей і конструкцій з 

алюмінію марок АТ; А1; А2; АЗ.
Марка дроту: Св-А5 (ГОСТ 7871-75).
Вид покриття: спеціальне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Діаметр, мм
Сила зварювального струму, А, 

за зварювання
нижнього вертикального

4,0 100-120 100-120
5,0 130-150 120-140
6,0 160-180 -
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Режим термообробки електродів перед зварюванням: 200 °С, 1,0, год.
Додаткові відомості: зварювання виконують із попереднім підігріван

ням виробів до 250 - 400 °С (залежно від товщини зварюваного виробу) і з 
очищенням кромок від оксидів і бруду. Шлаки видаляють промиванням 
швів гарячою водою із застосуванням сталевих щіток.

ОЗЛ-6
Призначення: для зварювання високолегованих сталей.
Застосування: для зварювання конструкцій із прокату й литва з жаро

тривкої сталі марок 20Х23Н13, 20Х23Н18 та подібних до них, які працюють 
в оксидних середовищах за температури до 1000 °С. Можливе зварювання 
хромистої сталі 15Х25Т та аналогічних, а також зварювання низьковуглеце* 
вої і низьколегованої сталей зі сталями аустенітного класу.

Марка дроту: Св-07Х25Н13 (ГОСТ 2246-70)
Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

3,0 60-80 50-70 50-70
4,0 120-140 100-120 100-110
5,0 140-160 120-140 —

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 270 - 300 °С, 1,0 год.
Додаткові відомості: метал шва характеризується тривалою міцністю, 

д високою жаростійкістю до 1000 °С.
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ОЗЛ-8
Призначення: для зварювання високолегованих сталей.
Застосування: для зварювання виробів з корозійностійких сталей марок 

08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10 та подібних до них, коли до металу шва не 
ставлять жорстких вимог щодо стійкості до міжкристалітної корозії.

Марка дроту: Св-04Х19Н9 або Св-06Х19Н9Т (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 280 - 300, °С 1,0 год.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

2,0 30-50 30-40 30-40
2,5 40-60 40-50 40-50
3,0 50-70 50-60 50-60
4,0 110-130 100-120 100-120
5,0 150-170 120-150 -

Т-590
Призначення: для наплавляння.
Застосування: для наплавляння швидкозношуваних деталей машин 

зі сталі й чавуну, що працюють переважно в умовах абразивного спрацю- 
вання.

Марка дроту: Св-08, Св-38А (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: основне.
Рід струму:
♦ постійний струм будь-якої полярності;
♦ змінний струм від трансформатора з напругою холостого ходу не менш 

як 70 В.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, 
за нижнього зварювання

4,0 200-220
5,0 250-270

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 300 - 350 °С, 1,0 год.
Додаткові відомості: наплавлений метал схильний до утворення трі

щин. Щоб запобігти викришуванню, не рекомендується наплавляти на сталь 
більш як два шари, а по чавуні — більш як один шар. У разі великого спра
цювання деталі нижні шари слід наплавляти іншими електродами, вибір 
яких залежить від складу основного металу.

ТМУ-21У
Призначення: для зварювання теплотривких сталей. *
Застосування: для зварювання стиків труб товстостінних паропроводів з 

вуглецевих і низьколегованих конструкційних сталей (15ГС, 09Г2С та ін.) 
енергоустаткування теплових та атомних електростанцій, а також відпові
дальних конструкцій із цих сталей.

Марка дроту: Св-08, Св-08А (ГОСТ 2246-70). д
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Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

3,0 90-115 75-100 60-90
4,0 130-170 110-140 100-120
5,0 170-200 140-170 -

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 380 - 400 °С, 1,5 год.
Додаткові відомості: електроди ТМУ-21У забезпечують високу стійкість 

металу шва до утворення пор при подовженні дуги, дають змогу виконувати 
зварювання у вузьких місцях.

УОНИ-13/45
Призначення: для зварювання вуглецевих сталей.
Застосування: для зварювання відповідальних конструкцій з вуглецевих 

(типу Ст08; Ст20; 20Л; СтЗ) і низьколегованих (типу 09Г2; 14Г2) сталей, коли 
до металу швів ставлять підвищені вимоги щодо пластичності й ударної 
в’язкості, зокрема під час роботи в умовах знижених температур.

Марка дроту: Св-08, Св-СЗА (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

3,0 80-100 70-90 70-90
4,0 130-160 130-140 130-140
5,0 180-220 160-180 -
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Режим термообробки електродів перед зварюванням: 380 - 400 °С, 1,5 год.
Додаткові відомості: електроди УОНИ-13/45 чутливі до утворення по

ристості за наявності іржі й масла на кромках зварюваних деталей, а також 
у разі збільшення довжини дуги.

УОНИ-13/55
Призначення: для зварювання вуглецевих сталей.
Застосування: для зварювання відповідальних конструкцій з вуглецевих 

(типу Ст08; Ст20; 20Л; СтЗ, Ст4) і низьколегованих (типу 16ГС; 09Г2С) ста
лей, коли до металу швів ставлять підвищені вимоги щодо пластичності й 
ударної в’язкості, зокрема^ під час роботи в умовах знижених температур.

Марка дроту: Св-08, Св-08А (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

3,0 80-100 70-90 70-90
4,0 130-160 130-140 130-140
5,0 180-220 160-180 -
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Режим термообробки електродів перед зварюванням: 380 - 400 °С, 1,5 год.
Додаткові відомості: електроди УОНИ-13/55 чутливі до утворення по

ристості за наявності іржі й масла на кромках зварюваних деталей, а також 
у разі збільшення довжини дуги.

ЦЛ-11
Призначення: для зварювання високолегованих сталей.
Застосування: для зварювання конструкцій з корозійностійких сталей 

марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12 та подібних до них, які працюють в 
агресивних середовищах, коли до металу шва ставлять жорсткі вимоги щодо 
стійкості до міжкристалічної корозії.

Марка дроту: Св-04Х19Н9, Св-06Х19Н9Т або Св-07Х19Н10Б (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 270 - 300 °С, 1,0 год.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

2,0 40-55 30-40 30-40
2,5 55-65 40-50 40-50
3,0 70-90 50-80 50-80
4,0 130-155 110-130 110-130
5,0 150-180 120-160 -

ЦН-6Л
Призначення: для наплавляння.
Застосування: для наплавляння ущільнювальних поверхонь арматури 

енергетичних установок, що працюють за температури до 565 °С і питомого 
тиску до 78 МПа.

Марка дроту: Св-04Х19Н9С2 (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм будь-якої полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, 
за нижнього зварювання

3,0 80-110
4,0 120-150
5,0 160-190

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 310 - 350 °С, 1,5 год.
Додаткові відомості: наплавляння роблять із попереднім підігріванням 

не менш як до 300 °С, На невеликі вироби наплавляння можна робити без 
попереднього підігрівання.

ЦУ-5
Призначення: для зварювання жаротривких сталей.
Застосування: для зварювання вуглецевих і низьколегованих конструк

ційних сталей, елементів поверхонь нагрівання котлоагрегатів, кореневих 
швів стиків трубопроводів, що працюють за температури до 400 °С.
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Марка дроту: Св-08, Св-08А (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, за зварювання
нижнього вертикального стельового

2,5 75-90 70-85 65-85

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 340 - 380 °С, 2,0 год.
Додаткові відомості: електроди ЦУ-5 забезпечують високу стійкість ме

талу шва до утворення пор у разі подовження дуги, дають змогу виконувати 
зварювання кореневого шва товстостінних труб з більшим зазором.

ЦЧ-4
Призначення: для зварювання чавуну.
Застосування: для холодного зварювання конструкцій з високоміцного й 

сірого чавуну, а також їхніх з’єднань зі сталлю; заварювання дефектів у ви
ливках із сірого й високоміцного чавуну, а також для попереднього наплав
ляння першого шару на спрацьовані чавунні деталі під наступне наплав
ляння спеціальними електродами.

Марка дроту: Св-08, Св-08А (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: спеціальне.
Рід струму:
♦ постійний струм зворотної полярності;
♦ змінний від трансформатора з напругою холостого ходу не менш як 70 В.

Діаметр, мм Сила зварювального струму, А, 
за нижнього зварювання

3,0 65-80
4,0 90-120
5,0 130-150
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й Режим термообробки електродів перед зварюванням: 350 °С, 1,0 год.
Додаткові відомості: зварювання виконують невеликими ділянками 

завдовжки 25 - 35 мм із наступним охолодженням на повітрі до 60 °С. У разі 
зварювання виробів з ковкого чавуну довжина валика може бути збільшена 
до 80 - 100 мм.

ЗА-395/9
Призначення: для Зварювання високолегованих сталей.
Застосування: для зварювання й наплавляння сталей перлітного класу, 

низько- і середньолегованих сталей у загартованому стані, а також різнорід
них з’єднань пер літних сталей з аустенітними марок 08Х18Н10Т; 
10Х17Н13М2Т та ін., а також для зварювання суднобудівних сталей типу 
АК та ін.

Марка дроту: Св-10Х16Н25АМ6 ОИ 395) (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

А
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Режим термообробки електродів перед зварюванням: 250 °С, 1,5 год.

Діаметр, мм
Сила зварювального струму, А, 

за зварювання
нижнього вертикального стельового

2,0 30-50 30-40 30-40
3,0 80-100 60-80 60-80
4,0 120-150 110-130 110-130
5,0 150-160 130-140 -

ЗА-400/10У
Призначення: для зварювання високолегованих сталей.
Застосування: для зварювання корозійностійких аустенітних сталей ма

рок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т та ін., що працюють у рідких 
агресивних неокиснювальних середовищах за температури до 350 °С.

Марка дроту: Св-04Х19Н11МЗ (ГОСТ 2246-70).
Вид покриття: основне.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.

Режим термообробки електродів перед зварюванням: 200 - 220 °С, 1,5 год.

Діаметр, мм
Сила зварювального струму, А, 

за зварювання
нижнього вертикального стельового

2,0 30-50 30-40 30-40
3,0 80-100 60-80 60-80
4,0 120-150 110-130 110-130
5,0 150-160 130-140 -

ВИБІР ЕЛЕКТРОДІВ
Застосування: конструкції з низьковуглецевих сталей марок СтЗ, СтЮ, 

Ст20 та ін.
Рід струму: для постійного і змінного струму.
Тип електродів: АНО-4; АИО-6; АНО-13; АНО-21; АНО-24; МР-3.
Застосування: конструкції з вуглецевих (типу Ст08; Ст20, 20Л; СтЗ) і 

пизьколегованих (типу 09Г2С, 14Г2) сталей, коли до металу швів ставлять 
підвищені вимоги щодо пластичності й ударної в’язкості за умов підвищених 
температур.

Рід струму: для постійного струму зворотної полярності.
Тип електродів: УОНИ-13/45; УОНИ-13/55.
Застосування: вироби з корозійностійких сталей марок 08Х18Н10, 

08Х18Н10Т, 08Х18Н126 та ін., коли до металу шва ставлять жорсткі вимоги 
щодо стійкості до міжкристалітної корозії.

Рід струму: для постійного струму зворотної полярності.
Тип електродів: ЦТ-15; ОЗЛ-8,9А, 25Б; ЦЛ-11; ЗА-400; ЗА-395/9.
Застосування: для холодного зварювання конструкцій з високоміцного 

чавуну, а також їхніх з’єднань зі сталлю; заварювання дефектів у виливках 
із чавуну, а також для попереднього наплавляння першого шару на спра
цьовані чавунні деталі.
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Розділ 6

Рід струму: постійний і змінний.
Тип електродів: МНЧ-4; ЦЧ-4.
Застосування: для різання, стругання, прошивання отворів виробів з 

будь-якого металу.
Рід струму: постійний і змінний.
Тип електродів: АНР-3; АНР-2М.
Застосування: для ^наплавляння швидкозношуваних деталей машин зі 

сталі, чавуну, що працюють в умовах абразивного спрацювання.
Рід струму: постійний і змінний.
Тип електродів: ЦН-12М; Т-590; Т-620; ЗН-60М.
Застосування: для зварювання й наплавляння чистої міді марок МІ; 

М2; МЗ.
Рід струму: постійний струм зворотної полярності.
Тип електродів: «Комсомолець-100».

Дефекти зварних з’єднань

Дефекти зварних з’єднань — це відхилення від передба
чених технічними умовами якості, металу, суцільності, стану по
верхні з’єднань. Основними дефектами зварних швів е підрізи, 
пропали, непровари, тріщини, газові пори, шлакові вкраплення, 
відхилення від заданих розмірів і форми шва. Дефекти зварних 
швів виявляють зовнішнім оглядом, просвічуванням, ультразву
ковим методом, розкриттям шва. Непроникність (щільність) зва
рних швів резервуарів контролюють гасом, тиском повітря, гід
равлічним випробуванням, вакуумуванням.

Зовнішній огляд неозброєним оком або за допомогою лупи 
10-разового збільшення призначений для виявлення зовнішніх 
дефектів. Перед оглядом зварний шов і прилеглу до нього поверх
ню металу очищають від шлаку і забруднень.

Просвічування зварних з’єднань ґрунтується на здатності рент
генівських або гамма-променів проникати крізь товщу металу, 
діючи на чутливу фотоплівку, фотопапір, прикладені до шва зі 
зворотного боку. Оскільки дефектні місця (пори, шлакові вкрап
лення, непровар) менше поглинають рентгенівські промені, ніж 
суцільні шви, на плівці у відповідних місцях утворюються тем
ніші плями.

Ультразвуковий метод контролю заснований на різному від
битті ультразвукових хвиль від металу суцільного зварного шва 
й дефектних ділянок.

Розкриття швів роблять вирубкою, свердлінням, вирізуван
ням ділянок зварного шва. Цей спосіб застосовують тоді, коли 
інші види контролю не дали певних результатів, а також для 
контролю кутових швів.

Випробування гасом застосовують для визначення щільності
А швів резервуарів, виготовлених з металу завтовшки до 10 мм. За 
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цього способу внутрішній бік зварних швів змочують гасом, а зов
нішній — вкривають крейдовим водним розчином. За наявності 
у зварному шві тріщин і наскрізних пор завтовшки більш ніж 
0,1 мм гас просочується крізь них і на вкритій крейдою поверхні 
з’являються темні плями.

Випробування тиском повітря ґрунтується на створенні з од
ного боку шва надлишкового тиску повітря. З іншого боку шов 
укривають мильною піною й у місцях нещільностей шва від над
лишкового тиску з’являються мильні бульбашки.

При гідравлічному випробуванні всі отвори виробу щільно за
кривають і заповнюють його водою. Потім за допомогою гідрав
лічного преса створюють тиск, який у 1,5 раза перевищує робо
чий тиск. Тривалість витримування визначається технічними 
умовами на виготовлення виробу. Цим способом перевіряють 
якість зварних швів трубопроводів, резервуарів для газу або рі
дин, що працюють під тиском.

6.2. Заклепкові з’єднання
З’єднання деталей, утворене за допомогою заклепок, назива

ють заклепковим, а місце з’єднання — клепаним швом.
Заклепками з’єднують переважно прогінні будови мостів і 

конструкції промислових будівель, що працюють під динамічним 
навантаженням.

Заклепка — це циліндричний стрижень із головкою на кінці. 
Її вставляють в отвір з’єднуваних деталей до упору головки й 

Рис. 6.15. Схема розклепування заклепки:
а — заклепка вставлена в отвір складених деталей; б — д — осаджування 

стрижня і формування другої головки (замикальної); е — сформована друга 
головка заклепки; е — заклепка на підтримувальній підставці; ж — сфор
мована обтискна головка заклепки; 1 — заклепка; 2 — склепувані листи;

З — підтримувальна підставка; 4 — обтискач

?/////\у/////,
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притискують до поверхні деталі. Виступний кінець осаджують 
пневматичним молотком або тиском спеціальної машини через 
обтискач і формують другу головку заклепки. Процес формуван
ня другої головки називають клепанням. Склепані деталі про
низуються стрижнем заклепки й затискаються між його двома 
головками.

Схему розклепування заклепки наведено на рис. 6.15.
Вироби, деталі яких з’єднані за допомогою заклепок, назива

ють клепаними конструкціями.
Для різних з’єднань застосовують заклепки, що різняться 

одна від одної формою головки (рис. 6.16). Найпоширенішими є 
заклепки з напівкруглою головкою (ГОСТ 10299-80): вони най- 
міцніші. Якщо на поверхні склепаної деталі не допускаються ви
ступи, то застосовують заклепки з потайною головкою (ГОСТ 
10300-80).

Рис. 6.16. Заклепки:
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а — з напівкруглою головкою; б—з потайною головкою; в — з напівпотайною 
головкою; г — з напівкруглою низькою головкою; д— з плоскою головкою

(І виконання); е — з плоскою головкою (II виконання) (розмірні лінії 
вказують задані розміри за таблицями стандартів)

За призначенням заклепкові з’єднання бувають міцні, щільні, 
міцнощільні. Міцні з'єднання забезпечують тільки міцність. Цим 
способом з’єднують елементи ферм, балок, колон. Щільні 
з'єднання забезпечують герметичність. Ці з’єднання роблять у 
баках, резервуарах, де немає тиску. Міцнощільні з'єднання за
безпечують герметичність і міцність. Цими з’єднаннями склепу
ють елементи в посудинах, резервуарах, балонах, корпусах су
ден, де є значний внутрішній або зовнішній тиск.

За взаємним розміщенням склепуваних деталей розрізняють 
заклепкові з’єднання внапусток, стикові з однією накладкою або 
двома (рис. 6.17). Крім того, розрізняють з’єднання залежно від

д розміщення заклепок: однорядні й багаторядні. У багаторядних
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е
Рис. 6.17. Однорядні (а - в) та 

дворядні (г - е) заклепкові 
з’єднання:

а — внапусток; б — стикові з од
нією накладкою; в — з двома на
кладками; г — стикові з шаховим 
розміщенням заклепок з однією 
накладкою; д — внапусток з пара
лельним розміщенням заклепок; 
е— з шаховим розміщенням за
клепок з двома накладками

з’єднаннях заклепки можуть розміщуватися паралельними ря
дами або в шаховому порядку.

Склепані деталі стиснені при з’єднанні розтяжними силами 
(рис. 6.18). Між цими деталями виникають сили тертя тим біль
ші, чим сильніше ці деталі стиснені заклепками. Розтяжне зу
силля Р певною мірою сприймається силами тертя, що не допус
кають зрушення — ковзання одного клепаного елемента по ін- « 
шому. Однак при розрахунках міцності заклепкового з’єднання м 
сили тертя склепаних деталей не беруть до уваги. Умовно припу- о. 
екають, що склепані деталі під навантаженням зміщуються одна £ 
відносно одної на величину зазору стрижня заклепки в отворі й § 
стрижень починає втримувати деталі від подальшого зміщення й £ 
руйнування з’єднання. Якщо навантаження занадто велике, за- 8 
клепкове з’єднання може зруйнуватися з таких причин (рис. 8 
6.19): зрізу заклепки; зминання стінок отворів; розриву однієї з ф 
деталей по перетину, ослабленому заклепковими отворами; руй- к 
нування кромки однієї з деталей по перетинах аб і вг, ї

Діаметр заклепок, які однаково міцні на зріз і на зминання і 
стінок отвору, визначають з такої умови: (1 = (1,8...2,2)8, де б, — 5 
діаметр заклепки, мм;' 8 — товщина склепаної деталі, мм (якщо п 
деталі різної товщини, то в розрахунок беруть тоншу). А
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Рис. 6.18. Робота заклепок у стиковому з’єднанні:
а — схеми навантажень на заклепкові з’єднання; б — зміщення склепаних де
талей під навантаженням і робота заклепки на зріз; в — зріз заклепки під на

вантаженням; г — зминання стінок отвору під навантаженням Р\ 6 — товщина 
листа; сі — діаметр заклепки; І — обріз (відстань від осі отвору до кромки); і — 

крок заклепки

Крок заклепок, однаково міцний на розрив деталі й на зріз 
заклепок, беруть не менш як Зс/.

З умови однакової міцності на зріз заклепок і кромок деталей 
знаходять розмір обрізу е = 1,5с/ для обрізних кромок і 1,2с/ для

прокатних.
Вісь заклепкових отво

рів має бути на відстані від 
кромки на 1,5с/, якщо не 
потрібне герметичне ущі
льнення (зачеканювання) 
кромок, і на 1,75с/, якщо 
потрібне зачеканювання 
кромок. Збільшення ши
рини смуги до кромки зу
мовлене бажанням мати 
запас матеріалу для повто
рних зачеканювань.

Якщо заклепки розміс
тити на відстані с/ й більше

Рис. 6.19. Руйнування заклепкових 
швів під навантаженням: 

а — розрив склепаної деталі по перетину; 
б — зріз кромок однієї зі склепаних деталей 

під навантаженням Р\ і — відстань між 
заклепками
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від кромки, то кромка почне відходити від листа, у щілини про
никає волога, з’являється іржа. З тієї самої причині крок закле
пок у листових з’єднаннях не повинен перевищувати 8с/.

Розраховуючи довжину заклепкового стрижня, для утворення 
замикальної головки потрібно враховувати усадку стрижня при 
заповненні отвору. Розрахунком установлено (ГОСТ 10299-80), 
що для формування повноцінної напівкруглої головки виступний

326



Розділ 6

кінець стрижня заклепки має становити (1,5 -1,75)с/. Для по
тайної замикальної головки довжина виступного стрижня закле
пки має дорівнювати 0,8с/.

Для заклепкових з’єднань з однією накладкою її товщину реко
мендують брати такою самою, як і товщину і склепуваних листів. 
Вона має дорівнювати і або бути на 10 % більшою, тобто дорівнюва
ти 1,1/. Якщо накладок дві, то товщина кожної з них має бути не 
меншою за 0,6/. Коли одна накладка призначена під потайну голов
ку (накладка з роззенковуванням), її товщину беруть не менш як 
0,7/, а другу під нормальну головку роблять завтовшки 0,6/.

Загальна товщина склепу
ваних деталей, як правило, 
не повинна перевищувати 5й: 
при довгих заклепках не мо
жуть відбуватися усадка 
стрижня від удару або тиску й 
якісне заповнення отворів. 
Крім того, при остиганні дуже 
довгих заклепок поздовжні 
напруження в стрижні мо
жуть відірвати головку, особ
ливо за відсутності плавного 
переходу стрижня в головку. 
При розмічанні отворів у 
профільній сталі потрібно 
враховувати розміщення об
тискача. Виходячи з цієї умо
ви, мінімальну відстань К

Рис. 6.20. Розміщення заклепки на 
полиці кутика:

1 — кутикова сталь; 2 — заклепка; 3 — 
обтискач; 5 — товщина кутика; К—мі

німальна відстань від краю кутика; 
И — діаметр заклепки

отворів від краю кутика визначають за такою формулою (рис.
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6.20): К > 0,5сІ + 8 + 8 мм.

6.3. Болтові з’єднання
Болтовими з'єднаннями кріплять конструкції здебільшого 

під час монтажу. Це простий і надійний спосіб кріплення, який 
не потребує спеціального устаткування, що споживає енергію.

Болти, як і заклепки, працюють на зріз, зминання й розтя
гання. Проте істотна відмінність болтового з’єднання від заклеп
кового полягає в його великій піддатливості, що є наслідком мен
шого попереднього натягу болтів (внаслідок затягування гайок), 
а також наявності зазорів між болтом та отвором.

Якщо болти працюють на розтягання, то попередній натяг має 
бути ще більшим, причому він має бути більшим за зовнішню А
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розтяжну силу, лише тоді буде забезпечена щільність з’єднання. 
За наявності кількох болтів у з’єднанні затягти всі болти однако
во важко, тому вони працюють нерівномірно. Цю обставину вра
ховують, установлюючи для болтів нижчі розрахункові бпори.

У сталевих конструкціях застосовують такі типи болтів: грубої 
й нормальної точності ГОСТ 7798-70 і гайки ГОСТ 5915-70; під
вищеної точності ГОСТ 7805-70 і гайки ГОСТ 5927-70; високомі
цні болти ГОСТ 22353-77.

Болти нормальної точності штампують із круглої вуглеце
вої сталі, при цьому допускаються відхилення від номінального 
розміру діаметра на ±0,5 мм.

Болти грубої точності ставлять в отвори із зазором 2-3 мм 
(різниця між діаметрами отвору і болта).

Болти підвищеної точності діаметром 10-48 і завдовжки 
18 — 300 мм обточують на токарному верстаті з допуском на діа
метр болта ±0,1 мм. їх ставлять в отвори із зазором 0,3 мм. У та
кий отвір болт забивають легкими ударами молотка.

Високоміцними (або фрикційними) називають болти, які пе
редають зусилля, що діє на з’єднання за допомогою тертя, яке 
виникає між з’єднуваними частинами. Для створення тертя на
тяг болта має бути максимально великим, що досягається зміц
ненням сталі, з якої виготовлений болт. До механічних властиво
стей високоміцних болтів ставлять особливі вимоги. Після термі
чної обробки тимчасовий опір болтів для вуглецевої сталі (марки 
35 або 40) має бути не менш ніж 800 МПа, а для легованої сталі 
(марки 40Х) не менш як 13,50 МПа. Високоміцні болти ставлять 
в отвори із зазором до 3 мм.

Шурупи, саморізи
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Дюбельна техніка

Дюбель подовжений

Матеріал нейлон

Розмір 
6x55 10x80
8x60 10x100
8x80 10x120
8x100 10x140

Дюбель

Матеріал нейлон

4x20
Розмір 

8x40
5x25 10x60
6x30 12x60
7x35 14x75

Дюбель для гіпсокар- 
тону 

Матеріал поліпропі
лен 

Розмір 
6x38 10x60

8x50

8x120 10x160
8x140 10x200

Дюбель подовжений

Матеріал нейлон

Розмір 
6x50 8x60

Дюбель

Матеріал поліпропі
лен 

Розмір 
6,4x30 8,5x50
6,4x40 10,6x40
8,4x50 10,6x60

'12,8x60

Дюбель для гіпсокар- 
тону 

Матеріал поліпропі
лен 

Розмір 
6x22

Дюбель під болти, саморізи, шуру
пи

Дюбель з буртиком

Матеріал нейлон 
Розмір 

6x35 8x50 12x70
6x45 10x60 14x75

Дюбель під болти, са
морізи, шурупи

Матеріал нейлон 
Розмір 

4x20 5x25

Матеріал поліетилен 
Розмір 

6x30 10x50 14x75
8x40 12x60

Дюбель універсальний 
для гіпсокартону і 

бетону 
Матеріал нейлон 

Розмір 
5x30 10x50

6x35 12x60

Дюбель «Молли»

Матеріал нейлон 
Розмір 
6x50 З’

єд
на

нн
я м

ет
ал

ев
их

 ко
нс

тр
ук

ці
й

8x40
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Сумісність металів

Не всі метали можна з’єднати, створюючи якусь конструкцію. 
Деякі метали при контакті утворюють так звані електричні пари, 
які в місці контакту дуже швидко руйнуються. Сумісність мета
лів наведено в табл. 6.1 (С — сумісні, Н — не сумісні, П — мож
ливе паяння).

Таблиця 6.1. Сумісність металів

Еле
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ПО
С

Ст
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ь 
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ва
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Хр
ом

Ци
нк

Алюмі
ній С Н с Н Н Н Н Н с Н С
Бронза Н С н с с с П П Н с Н
Дюра- 
люмі- 
ній с Н с Н н Н Н н с н с
Латунь н С н С с с П п н с н
Мідь н С н С с с П п н с н
Нікель н с н С с с П п с с с
Олово н п н П п п С с с н с
Припій 
ПОС н п н П п п с с с н с
Сталь 
нелего- 
вана с н с Н н с с с с с с
Хром н с н С с с н н с с с
Цинк с н с Н н с с с с с с
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Контрольні запитання і завдання

1. Що називають зварним з’єднанням?
2. Які скошення кромок утворюються у деталях, що стикуються?
3. Якими видами зварювання можна скласти металоконструкції?
4. У яких випадках застосовують з’єднання внапусток?
5. Що таке заклепковий шов?
6. Як розрізняють заклепкові з’єднання залежно від взаємного розмі

щення склепуваних деталей?
7. На якій відстані від кромки має знаходитись вісь заклепкових отворів?
8. Для яких з’єднань застосовують болтові кріплення?
9. Які типи болтів застосовують для з’єднання сталевих конструкцій?

А
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Розділ 7

НОМЕНКЛАТУРА МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ 
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

7.1. Балки й балкові конструкції
Балки широко застосовують у конструкціях цивільних, гро

мадських і промислових будівель, балкових майданчиках, між
поверхових перекриттях, мостах, естакадах, як підкранові балки 
виробничих будівель, у конструкціях гідротехнічних шлюзів і 
затворів, в інших спорудах.

Велике поширення балок визначається простотою їх конструк
ції й виготовлення та надійністю в роботі.

Найраціональніше застосовувати суцільні балки в конструк
ціях невеликих прогонів — до 20 м. Зі збільшенням наванта
ження зона раціональних прогонів розширюється; відомі при
клади застосування суцільних підкранових балок прогоном 36 м 
і більше. Такі балки переважно бувають двостінними, тобто ма
ють коробчастий перетин.

В автодорожніх і міських мостах прогони суцільних балок до
сягають 200 м і більше.

Основним типом перетину металевих балок є двотавровий си
метричний. Мірою ефективності, тобто вигідності перетину балки 
як конструкції, що працює на згин, є відношення моменту опору 
ІУ до площі перетину Р, що дорівнює ядровій відстані: р = И7К З 
порівняння ядрових відстаней круглого, прямокутного й двотав
рового перетинів (рис. 7.1) видно, що двотавровий перетин вдвічі 
вигідніший за прямокутний і втричі — за круглий, оскільки в 
цьому перетині розподіл матеріалу щонайкраще відповідає роз
поділу нормальних напружень від згину балки. Тому металеві 
балки конструюють здебільшого двотаврового перетину; цьому 
сприяє вдала робота металу на сколювання, що дає змогу робити 
стінку балки досить тонкою.

Залежно від навантаження й довжини прогону застосову
ють балки двотаврового і швелерного перетинів, прокатні або 
складані — зварні чи клепані (рис. 7.2). Перевагу віддають 
прокатним балкам як менш трудомістким, проте обмеженість А
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б
Рис. 7.1. Типи балок круглого (а), прямокутного (б) 

і двотаврового (в) перетинів
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сортаменту унеможливлює їх використання за більших згина
льних моментів.

У будівництві застосовують тонкостінні балки, балки із 
гнутих профілів, пресовані, складені з алюмінієвих сплавів, а 
також бісталеві балки, тобто зварені з двох марок сталі, і попе
редньо навантажені балки.

Найчастіше використовують однопрогінні й розрізні балки, 
які є найпростішими у виготовленні й найзручнішими для мон
тажу. Однак за витратою металу вони менш вигідні, ніж нерозрі- 
зні й консольні. Нерозрізні балки завдяки наявності опорного 

Рис. 7.2. Перетини балок:
д а — прокатних; б — пресованих; в — зварних; г — клепаних
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моменту, що розвантажує основні моменти в прогонах, економіч
ніші за витратою матеріалу. їх велика чутливість до змін темпе
ратури й осідання, а також рекомендація робити крайні прогони 
меншими за середні, щоб зберегти постійність перетину, дають 
змогу вважати їх конструкціями індивідуальними, немасовими, а 
застосування порівняно нечастим. Проте їх часто використовують 
при спорудженні автодорожніх і міських мостів.

7.2. Компонування балкових конструкцій
При проектуванні конструкції балкового перекриття, робочого 

майданчика цеху, проїзної частини моста або іншої аналогічної 
конструкції потрібно вибрати систему несівних балок, яку нази
вають балковою кліткою.

Балкові клітки поділяють на три основні типи (рис. 7.3): спро
щений, нормальний та ускладнений.

Рис. 7.3. Типи балкових кліток: 
а — спрощений; б — нормальний; в — ускладнений

Балки настилу

У спрощеній балковій клітці навантаження на перекриття 
передається через настил на балки настилу, розміщені парале
льно коротшій стороні перекриття на відстанях а (крок балок) і 
через них на стіни або інші несівні конструкції, що обмежують 
майданчик. Через невелику несівну здатність настилу балки, які 
його підтримують, доводиться ставити часто, що раціонально 
лише за невеликих прогонів. У разі частого розміщення довгих 
балок виникає протиріччя між отримуваною потужністю й необ
хідною жорсткістю, що неекономічно. Тому в нормальній балко
вій клітці навантаження з настилу передається на балки насти
лу, які, у свою чергу, передають їх на головні балки, що обпира
ються на колони стіни або інші несівні конструкції, які обмежу
ють майданчик. БаЛки настилу зазвичай беруть прокатні.
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Вибір типу балкової клітки залежить від з’єднання балок між 
собою за висотою.

З’єднання балок може бути поверхове, в одному рівні й зни
жене (рис. 7.4).

Сталевий настил

Рис. 7.4. З’єднання балок:
а — поверхове; б — в одному рівні; в — знижене

Сталевий Балка
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За поверхового з'єднання балки, що безпосередньо підтриму
ють настил, укладають на головні або допоміжні. Це найпрості
ший і найзручніший у монтажному відношенні спосіб з’єднання 
балок, але він потребує найбільшої будівельної висоти.

У разі з'єднання в одному рівні верхні полиці балок настилу й 
головних балок розміщуються в одному рівні, а на них обпира
ється настил. Цей спосіб дає змогу збільшити висоту головної бал
ки за заданої будівельної висоти перекриття, проте істотно усклад
нює конструкцію обпирання балок.

Знижене з'єднання застосовують у балкових клітках усклад
неного типу. У ньому допоміжні балки прилягають до головної 
нижче від рівня верхнього поясу головної. На них поетапно укла
дають .балки з настилом, які розміщуються над головною балкою. 
Цей тип з’єднання так само, як і з’єднання в одному рівні, дає 
змогу мати найбільшу висоту головної балки за заданої будіве
льної висоти перекриття.

Основні розміри балкової клітки в плані й по висоті, тобто по
вні розміри майданчика, відстань між проміжними опорами- 
колонами, висоту приміщення під перекриттям і відмітку верху 
настилу (різниця між якими визначає можливу будівельну висо
ту перекриття) задають технологи або архітектори на підставі 
вимог щодо розміщення устаткування й зручної експлуатації 
приміщень.

Головні балки обпирають на колони й розміщують уздовж бі
д льших відстаней між ними.
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Відстань а між балками, які безпосередньо підтримують на
стил, визначається несівною здатністю настилу і становить 
0,6 -1,6 м для сталевого і 2,0 - 3,5 м для залізобетонного на
стилу.

Відстань між допоміжними балками призначається 2 - 5 м і 
має бути кратною прогону головної балки. Вибираючи цю від
стань, потрібно намагатися отримати мінімальне число допоміж
них, причому прокатних балок. Установивши напрямок, прогін 
головних балок і відстань між балками настилу, вибирають тип і 
компонують балкову клітку так, щоб загальне число балок було 
найменшим, балки під настилом і допоміжні були прокатними, а 
з’єднання між балками були простими й задовольняли наявну 
будівельну висоту перекриття.

При цьому слід вибирати найпростіший тип балкової клітки з 
найкоротшим шляхом передачі навантаження на опори.

Отже, вибір раціонального типу балкової клітки й типу 
з’єднання балок у ній залежить від багатьох чинників і доціль
ність вибору для конкретних умов можна встановити тільки по
рівнянням можливих варіантів конструктивного вирішення.

За вільного планування балкової клітки, коли відстань між 
проміжними колонами не задана або може бути дуже невеликою, 
визначення прогонів балок стає техніко-економічним завданням, 
для вирішення якого можна використати такі принципи:

а) принцип повного використання несівної здатності перекри- 
вальної конструкції; у цьому разі задають найзручніший розмір 
перетину балки (наприклад, поширений номер прокатного дво- 
тавра) і, враховуючи навантаження, що діє на неї, визначають 
відстані між балками або прогін, за якого цю балку можна повні
стю використати; цей прогін може бути зменшений при узго
дженні розмірів усієї балкової клітки з розмірами одного її еле
мента та з кроком і прогоном суміжних основних конструкцій на 
підставі вимог щодо типізації й уніфікації конструкції;

б) другий принцип призначення прогону балки суто економі
чний і виходить із того, щоб вартість балкової клітки й опор, що її 
підтримують, була якнайменшою; цей принцип, який широко 
використовують у мостобудуванні, визначає оптимальний за вар
тістю прогін Ьопт головної балки за умови рівності вартостей пе- 
рекривальної й підтримувальної конструкцій:

^опт — ’

де соп — вартість опори; — вартість 1 м довжини балки. А
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Розділ 7

7.3. Настили балкових кліток
Настили балкових кліток бувають досить різноманітними за

лежно від призначення й конструктивного вирішення перекрит
тя. Дуже часто поверх несівного настилу влаштовують захисний 
настил з деревини, асфальту, цегли та інших матеріалів.

Як несівний настил застосовують здебільшого плоскі сталеві 
листи (рис. 7.5) або настил зі збірних залізобетонних плит.

Рис. 7.5. Плоский металевий настил:
а — обпирання настилу на балку; б — розрахункова схема
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Останнім часом почали використовувати щитовий настил, 
який складається з несівного сталевого листа, що зверху має за
хисний шар, а знизу підкріплений поздовжніми й поперечними 
ребрами. Щити настилу мають розмір до 3 х 12 м й укладаються 
на балки перекриття. Цей настил індустріальний і значно при
скорює монтаж.

Корисне навантаження перекриттів задається рівномірно 
розподіленою інтенсивністю до 40 кПа, а граничний відносний 
прогин беруть не більшим за 1/200.

Плоский сталевий настил. Конструкція несівного настилу 
складається зі сталевого листа, покладеного на балки й приваре
ного до них. Відстань між балками, що підтримують настил, ви
значається його несівною здатністю або жорсткістю. Витрати ма
теріалу будуть найменшими за мінімальної товщини настилу, 
оскільки у двотаврових балках, що працюють на згин, матеріал 
використовується краще, ніж у настилі прямокутного перетину. 
Проте збільшення числа балок за тонкого настилу зумовлює різ
ке підвищення трудомісткості перекриття, що небажано.

Тому для настилів слід використовувати листи завтовшки 6 - 
14 мм. Приварювання настилу до балок унеможливлює збли
ження опор настилу при його прогинанні під навантаженням, 
що зумовлює в ньому розтяжні зусилля, які поліпшують роботу

А настилу в прогоні.
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7.4. Прокатні балки
Типовим профілем прокатної балки е прокатний двотавр 

(ГОСТ 8239-72). Сортамент цих профілів дає змогу одному дво- 
тавру сприймати згинальний момент до 1000 кН-м.

Профілем для прокатних балок є також швелер (ГОСТ 8240-72). 
Швелер асиметричний і скручується при вигині, але він має від
носно ширшу полицю, ніж двотавр, більший момент інерції від
носно осі, паралельної стіні, і краще працює на косий вигин. Це 
робить його основним профілем для прокатних прогонів покрі
вель зі схилом.

7.5. Компонування й підбір перетину складаних 
балок

Балки складеного перетину застосовують тоді, коли прокатні 
балки не відповідають умовам міцності, жорсткості, загальної 
стійкості, тобто за великих прогонів і згинальних моментів, а та
кож, якщо вони економічніші.

Складані балки застосовують, як правило, зварними. Зварні 
балки економічніші, ніж клепані. їх перетин складається з трьох 
листів: вертикального — стінки і двох горизонтальних — полиць, 
які виготовляють на заводі автоматичним зварюванням. Для ба
лок під важке рухоме навантаження (великі підкранові балки) 
іноді застосовують клепані балки, що складаються з вертикаль
ної стінки, поясних кутиків й одного — трьох горизонтальних 
листів. Клепані балки важчі за зварні й більш трудомісткі у ви
готовленні, хоча їх застосування виправдує сприятлива робота 
під великими динамічними й вібраційними навантаженнями, а 
також відносна легкість утворення потужних поясів.

7.6. Стики балок
Розрізняють два типи стиків балок: заводські й монтажні 

(збільшувальні).
Заводські стики, зроблені на заводі, — це стики окремих час

тин будь-якого елемента (стінки, поясу), в яких є потреба через 
недостатню довжину наявного прокату. Розміщення їх також зу
мовлене наявними довжинами прокату або конструктивними 
міркуваннями (стик стінки не повинен збігатися з місцем приля
гання допоміжних балок, з ребрами жорсткості тощо). Щоб завод
ський стик не дуже ослаблював перетин балки, стики окремих д 
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елементів розміщують у різних місцях по довжині балки, тобто 
врозгін.

Монтажні стики, які роблять під час монтажу, потрібні тоді, 
коли маса або розміри балки не дають змоги перевезти й змонту
вати її цілком. Розміщення їх має передбачати розбиття балки на 
окремі відправні елементи, по можливості однакові (у розрізній 
балці стик розміщують у середині прогону або симетрично віднос
но середини балки), що задовольняють вимоги транспортування 
й монтажу найпоширенішими засобами.

У монтажних стиках усі елементи балки зручно з’єднувати в 
одному перетині. Такий стик називають універсальним.

Стики прокатних балок заводські й монтажні роблять, 
як правило, зварними. Можливі конструктивні вирішення їх на
ведено на рис. 7.6.

о Рис. 7.6. Стики прокатних балок:
§ а — у стик; б—у стик з накладками; в — тільки з накладками

XX
ф Найпростішим і найзручнішим є пряме з’єднання балок у 
Р стик. Щоб зменшити усадкові зварювальні напруження, потрібно 
| варити стик швидше, аби охолодження відбувалося рівномірні- 
ш ше, і починати варити з менш жорсткого елемента — стінки. Од- 
і* нак при ручному зварюванні такого стику із застосуванням зви-
2 чайних способів контролю зварювання розтягнутий пояс балки в 
х стику матиме меншу міцність, ніж поза стиком.
3 Стики складаних зварних балок. Заводські стики поясів і 
х стінки складаних зварних балок виконують з’єднанням листів до

складання їх у балку. Основним типом зварних з’єднань листів є 
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стикове. Стик розтягнутого поясу, якщо він розміщений у зоні 
балки, де напруження в поясі перевищують розрахунковий опір 
зварного шва на розтяг, роблять косим або застосовують автома
тичне зварювання. Внаслідок такого ускладнення виробництва 
найдоцільніше перенести прямий заводський стиковий шов у те 
місце балки, де напруження в поясі не перевищує розрахунково
го опору зварного шва на розтяг. Заводські стики стисненого по
ясу й стінки балки завжди роблять прямими.

Під час монтажу стиснений пояс і стінку завжди з’єднують 
прямим стиковим швом, а розтягнений — косим швом, оскільки 
під час монтажу автоматичне зварювання й способи посиленого 
контролю утруднені. Цей стик буде рівноміцним основному пере
тину балки, тому його можна не розраховувати. Деяким перена
пруженням стінки поблизу розтягненого поясу балки зазвичай 
нехтують, оскільки ця ділянка стіни розміщена між двома пруж
но працюючими зонами балки, працює в умовах деформації сти
ску й пластичне її руйнування неможливе.

Як показали дослідження, застосовуване раніше зміцнення 
цієї ділянки накладками призводить лише до додаткових зварю
вальних напружень і не збільшує несівну здатність балки.

Щоб зменшити зварювальні напруження, насамперед зварю
ють поперечні стикові шви стінки й поясів, які мають найбільшу 
поперечну усадку. Залишені незавареними на заводі ділянки 
поясних швів завдовжки близько 500 мм дають можливість пояс
ним листам трохи витягнутися під час усадки швів. Останніми 
заварюють кутові шви, що мають невелику поздовжню усадку.

Щоб уникнути зварювання під час монтажу, монтажні стики 
зварних балок іноді виконують на високоміцних болтах. У таких 
стиках стінка й пояси подібно до клепаних балок перекривають
ся самостійними накладками. Ослаблення балки отворами при 
цьому можна не враховувати, оскільки внаслідок сил тертя на
кладки включаються в роботу стику ще в неослабленому перети
ні й надалі компенсують ослаблення перетину отворами. Площа 
поперечного перетину накладок має бути не меншою за площу 
елемента, який вони перекривають.

Стики складаних клепаних балок. Основне правило вла
штування їх полягає в перекритті кожного елемента балки сти
ковим елементом, площа перетину якого не менша за площу 
з’єднувального елемента. Іншим правилом є призначення міні
мального кроку заклепок у стиках (3 - 3,5а), щоб зменшити роз
міри й масу з’єднувальних елементів, проте цей крок бажано ма
ти кратним кроку з’єднувальних заклепок поза стиком. Так, для
заклепки з а = 23 мм слід брати кроки 80 і 160 мм. д
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Розділ 7

У заводських стиках усі елементи з’єднують урозгін. У монтаж
них стиках бажано всі елементи балок з’єднувати в одному місці 
так, щоб за торець кожного відправного елемента балки жодні 
деталі не виступали. У монтажних стиках балок стінка перекри
вається парними накладками, товщина яких дорівнює товщині 
поясних кутиків. Останні перекривають кутиковими накладками 
того самого профілю.

Горизонтальні листи з’єднують за допомогою листових накла
док, що мають перетин не менший, ніж перетин горизонтальних 
листів балки.

У балках, пояси яких мають по два горизонтальних листи, ви
користовують прокладки як накладки для перекриття стику вну
трішніх горизонтальних листів. Площа перетину цих накладок 
має бути не меншою, ніж площа перетину з’єднуваних горизон
тальних листів. Цього легко досягти, якщо товщина горизонта
льних листів і поясних кутиків у балці є однаковою.

7.7. Обпирання й з’єднання балок
Обпирання балок зверху або прилягання балок збоку 

до колони — це з’єднання балок зі сталевими колонами. Таке 
прилягання може бути шарнірним, що передає лише опорну 
реакцію балки, або жорстким, що крім опорної реакції передає 
на колону ще й момент защемлення балки в колоні. Шарнірне 
обпирання широко застосовують у більшості балкових констру
кцій, жорстке приєднання — в каркасних багатоповерхових бу
дівлях.

Кінець балки в місці обпирання її на опору зміцнюють опор
ними ребрами, при цьому вважають, що вся опорна реакція пе
редається з балки на опору через ці ребра жорсткості. Останні 
для передачі опорної реакції надійно прикріплюють до стінки 
зварними швами або заклепками, а їх торець щільно припасо
вують до нижнього поясу балки або стругають для безпосеред
ньої передачі опорного тиску на сталеву колону. Для правиль
ної передачі тиску нЬ. колону (при конструктивному вирішенні) 
центр опорної поверхні ребра треба суміщати з віссю полиці ко
лони.

Обпирання балок на стіни й залізобетонні підкладки. У 
разі обпирання балок на кам’яні стіни й залізобетонні підкладки 
застосовують спеціальні сталеві опорні частини, які призначені 
для рівномірного розподілу тиску балки на більшу площу менш 
міцного, ніж балка, матеріалу опори (камінь, залізобетон). Крім

А того, опорні частини мають забезпечити вільність деформації 
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кінців балки — поворот при прогині балки, поздовжній зсув тем
пературних і силових деформацій, інакше в опорі виникатимуть 
небажані додаткові напруження. Відповідно до цих вимог засто
совують нерухомі й рухомі опорні частини таких типів:

♦ плоскі опорні плити за прогонів до 20 м;
♦ тангенціальні опорні плити за прогонів до 40 м;
♦ коткові опорні частини за прогонів понад 40 м.
Опорні частини виготовляють із литої або товстолистової сталі*

7.8. Бісталеві балки
Одним із джерел економії металу в будівельних конструкціях е 

застосування сталі підвищеної міцності замість звичайної мало- 
вуглецевої. Проте у балках, виготовлених цілком зі сталі підви
щеної міцності, не можна повністю використати всі переваги цієї 
сталі, оскільки в стінці балки й у перетинах поблизу опор напру
ження значно менше за розрахункові опори. Крім того, місцева 
стійкість елементів балки з високоміцної сталі відносно менш 
сприятлива порівняно зі стійкістю цих самих елементів, виготов
лених зі звичайної маловуглецевої сталі. Тому часто доцільно ви
користовувати балки із двох марок сталі різної міцності — біста
леві (рис. 7.7), в яких сталь підвищеної міцності застосовують тіль
ки в найнапруженіших ділянках поясів балок, а всі стики й пояси 
поблизу опор балки, тобто ділянки балки, що зазнають менших 
нормальних напружень, виготовляють зі сталі СтЗ.

Но
м

ен
кл

ат
ур

а 
м

ет
ал

ев
их

 ко
нс

тр
ук

ці
й п

ро
м

ис
ло

ви
х 

бу
ді

ве
ль

 і с
по

ру
д

Рис. 7.7. Бісталеві балки

Робота такої балки різниться від роботи звичайних балок тим, 
що за дії розрахункового навантаження в крайніх ділянках стін- А
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ки, які прилягають до поясів з високоміцної сталі, може виник
нути текучість матеріалу стінки. Однак ці ділянки стінки пра
цюють в умовах обмеженої деформації, оскільки знаходяться між 
пружно працюючими поясами та іншою частиною стінки й теку
чість у них не може бути небезпечною для всієї балки.

Попередньо напружені балки

Попереднє напруження — один зі способів збільшення ефек
тивності використання матеріалу конструкцій. За його допомо
гою вдається зменшити витрати металу на балку на 10 - 20 %, а 
вартість конструкції — на 5 -12 %, знизити будівельну висоту 
балки, домогтися рівномірнішого розподілу матеріалу по дов
жині балки тощо. Ефективність попереднього напруження по
яснюється тим, що в конструкції під час її зведення створюють
ся попередні напруження, протилежні за знаком напруженням 
від навантаження. Під час роботи конструкції ці попередні на
пруження використовуються щонайперше, і лише після їхнього 
вичерпання матеріал починає сприймати основні напруження, 
аж до розрахункового опору. Отже, попереднє напруження збі
льшує тривалість пружної роботи основного матеріалу конструк
ції. Додатковим джерелом економії вартості попередньо напру
жених балок є те, що застосовувані для створення попереднього 
напруження високоміцні матеріали, які частково замінюють 
основний матеріал конструкції, відносно дешевші за звичайну 
конструкційну сталь.

На рис. 7.8 наведено типи попередньо спряжених балок.
Слід мати на увазі, що питома вартість сталі, тобто вартість 

1 т, віднесена до межі текучості, зменшується зі збільшенням мі- 
цйості сталі.

Відомо кілька способів створення попереднього напруження в 
балках, і кожен з них впливає на конструктивну форму балки.

Попереднє напруження можна створити згинанням окремих 
елементів у межах їх пружної роботи у напрямку, протилежно
му їхньому прогину під навантаженням з наступним з’єднан
ням вигнутих елементів між собою поздовжніми швами. Після 
вивільнення конструкції від примусового згинання в ній зали
шаються попередні напруження, протилежні за знаком напру
женням від навантаження. Цей спосіб збільшує зону пружної 
роботи балки, причому напруження в ній досягають величини, 
що відповідає пластичному шарніру, минаючи пруж- 
нопластичну стадію роботи.

У нерозрізних балках попереднє напруження часто створюють
А примусовим вертикальним переміщенням точок їх обпирання.
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Рис. 7.8. Попередньо спряжені балки:
а — балки, напружені згинанням елементів з наступним спряженням у вигну

тому стані; б — нерозрізні балки, напружені опусканням крайніх опор; в — бал
ки, напружені високоміцними затяжками

Цей спосіб використовують при будівництві балкових мостів. Він 
зменшує розрахунковий момент у середині прогону й збільшує 
моменти на середніх опорах, перерозподіляючи матеріал балки 
по довжині прогону й даючи можливість зменшити будівельну 
висоту балки в прогоні.

На рис. 7.9 наведено приклад попередньо напруженої 
балки.

Найчастіше попереднє напруження здійснюють високоміцною 
затяжкою, яку розміщують поблизу розтягненого поясу балки: у 
розрізних балках у середній частині нижнього поясу, у нерозріз-
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Рис. 7.9. Попередньо напружена балка
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них — в прогінній частині біля нижнього поясу й на ділянках 
верхнього поясу біля проміжних опор.

Затяжка перетворює балку на статично невизначену систему. 
Під дією зовнішнього навантаження несівна здатність її підви
щується: по-перше, тому що в ній вичерпуються попередні на
пруження, а це збільшує зону пружної роботи матеріалу балки; 
по-друге, тому, що балка із затяжкою працює як статично неви- 
значена система й зусилля розтягу в затяжці, що складається з 
попереднього натягу й самонапруження під навантаженням, зрів
новажується зусиллями від стискальних напружень у балці. У 
результаті цього в такій балці утворюється додатковий момент 
внутрішніх сил, що зрівноважує частину зовнішнього згинально
го моменту.

Значне сумарне розтяжне зусилля в затяжці від її попе
реднього натягу й від дії зовнішнього навантаження роблять ра
ціональним виготовлення її з високоміцних матеріалів (сталевих 
канатів, пучків дроту тощо).

Найповніше розроблені питання попереднього напруження 
однопрогіних балок високоміцною затяжкою. Приклад конструк
тивного вирішення такої балки наведено на рис. 7.9. У цих бал
ках вибирають несиметричний перетин зі зменшеним нижнім 
поясом, оскільки напружувальна затяжка частково замінює його 
роботу. Нижній пояс виготовляють з листа або профільного ме
талу — труб, кутиків, швелерів, що поліпшує його роботу на

А стиск під час попереднього напруження.
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Затяжки мають анкерні кріплення на кінцях у вигляді коло
дки з пробкою, стаканів, які заливають легкоплавким сплавом, 
стаканів із клинами або стаканів із пластичним обтисненням 
троса. Затяжки розміщують поблизу нижнього поясу. В усіх ви
падках затяжки вільно пропускають через напрямні пристрої, 
приварені до поясу балки на відстані 1 - 2 м один від одного. Ці 
напрямні пристрої створюють сприятливі умови для стисненого в 
процесі попереднього напруження поясу й захищають його від 
можливої втрати стійкості з площини балки. Довжину затяжки 
беруть меншою за довжину балки й розміщують її тільки під ти
ми ділянками, де сам перетин балки без попереднього напру
ження не може сприймати діючий у цьому місці розрахунковий 
момент від зовнішнього навантаження.

У місці анкерного закріплення затяжки на балку передаються 
більші зосереджені сили, що зумовлюють значні місцеві напру
ження у стінці й в поясі балки. Це місце зміцнюють установлен
ням додаткових ребер жорсткості й спеціальних упорних плас
тин, які зміцнюють стінку балки.

7.9. Колони й стрижні, що працюють 
на центральний стиск

У металевих конструкціях широко застосовують колони або 
стрижні, що входять до складу конструктивних комплексів і пра
цюють на центральний стиск (рис. 7.10).

Центрально-стиснені колони слугують для підтримання між
поверхових перекриттів і покриттів будівель, на робочих майдан
чиках, у шляхопроводах, естакадах тощо. Центрально-стиснені 
стрижні працюють у складі конструктивних елементів і ком
плексів важких ґратчастих ферм і рам, стиснених елементів гви
нтових систем та ін.

Колони передають навантаження від конструкції, що розмі
щується вище, на фундаменти.

Залежно від призначення колона складається з таких частин:
♦ оголовка, на який обпирається конструкція, що розміщується 

вище і навантажує колону;
♦ стриженя — основного конструктивного елемента, що пере

дає навантаження від оголовка до бази;
♦ бази, що передає навантаження від стрижня на фундамент.
Основний елемент центрально-стиснених колон і стрижнів 

розраховують і конструюють однаково.
Вузли прилягання центрально-стиснених стрижнів з іншими 

елементами конструктивного комплексу залежать від виду коне- А
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Рис. 7.10. Схема елементів, 

що працюють на центральний стиск: 
а — колона; б — стиснений стрижень 
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Фундамент

трукцїї. Колони й стиснені 
стрижні проектують май
же виключно сталевими. 
Застосовувати алюмінієві 
сплави в стиснених стри
жнях, як правило, нераці
онально через погану ро
боту сплавів на поздовж
ній згин унаслідок низь
кого модуля пружності.

Проте у загальному 
конструктивному компле
ксі, виготовленому з алю
мінієвого сплаву, можуть 
бути запроектовані й стис
нені стрижні зі сплаву.

Добре працюють на 
центральний стиск й ощад
ливі щодо витрати металу 
трубобетонні колони, 
стрижень яких складаєть
ся зі сталевої труби, запо
вненої бетоном.

За статичною схемою й 
характером навантажен
ня колони бувають одно- й 
багатоярусними.

Колони і стиснені стрижні поділяють на суцільні й наскрізні.
На рис. 7.11 наведено відкриті перетини, а на рис. 7.12 — 

замкнені перетини суцільних стрижнів.
Зазвичай перетин суцільної колони проектують у вигляді ши- 

рокополицевого двотавра (прокатного або зварного), який зруч
ніше виготовляти за допомогою автоматичного зварювання, він 
забезпечує прилягання підтримуваних конструкцій.

Стрижень наскрізної центрально-стисненої колони складаєть
ся із двох гілок (швелерів або двотаврів), зв’язаних між собою ґра
тами. Вісь, що перетинає гілки, називають матеріальною; вісь, 
паралельну гілкам, — вільною (рис. 7.13). Відстань між гілками 
встановлюють за умови рівностійкості стрижня.

Швелери у зварних колонах вигідно ставити полицями всере
дину, оскільки в цьому разі ґрати виходять меншої ширини й 
краще використовуються габаритні розміри колони.
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Рис. 7.11. Відкриті перетини суцільних стрижнів:
а — широкополицевий двотавр (Ь б — зварні колони з трьох листів; в — коло
ни хрестового перетину; г — колони хрестового перетину з трьох листів для виго
товлення важких колон; д — колони хрестового перетину, зміцнені додатковими 

листами; є — колони з трьох прокатних профілів (прості, але обмежені за площею)

У У У У У У

а б

Вільна вісь Матеріальна вісь

Рис. 7.12. Замкнені перетини суцільних стрижнів:
а — колони трубчастого перетину; б — із двох швелерів; в — із двох швелерів, 
зміцнені листами; г — із кутиків; д — легкі колони з тонкостінних гнутих про

філів

Ь

Рис. 7.13. Перетини наскрізних стрижнів:
а — в — стрижні наскрізні центрально-стиснених колон із двох гілок (швелерів 

або двотаврів), звлзаних між собою ґратами; г — стиснений стрижень 
з невеликим зусиллям, але довгий, із чотирьох іртиків, з’єднаних гратами 
в чотирьох площинах; а — перетин трубчастих гілок тригранних стрижнів
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Міцніші колони можуть мати гілки із двотаврів.
У наскрізних колонах із двох гілок потрібно забезпечувати за

зор між полицями гілок (100 - 150 мм) для можливості наступно
го фарбування; у клепаних конструкціях цей зазор необхідний 
для приклепування елементів ґрат.

На рис. 7.14 наведено типи ґрат наскрізних стрижнів.
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Рис. 7.14. Типи ґрат наскрізних 
стрижнів:

а — із розкосів; б — із розкосів і розпірок; 
в — безрозкісного типу у вигляді планок

Рис. 7.15. Розміщення ґрат у 
чотирьох площинах: 

а — звичайна схема; б—трикут
на схема «ялинкою» 

(економічніша)

Стиснені стрижні з невеликими зусиллями, але великої дов
жини для забезпечення необхідної жорсткості повинні мати роз
винений перетин. Тому їх раціонально проектувати із чотирьох 
кутиків, з’єднаних ґратами в чотирьох площинах (рис. 7.15). Такі 
стрижні за невеликої площі перетину мають значну жорсткість, 
проте трудомісткість їх виготовлення вища за трудомісткість ви
готовлення двогілкових стрижнів. Крім того, їх ґрати зазнають 
більшого прогину.

У разі трубчастого перетину гілок можливі тригранні стрижні, 
досить жорсткі й економічні щодо витрати металу.

Ґрати забезпечують спільну роботу гілок стрижня колони й іс
тотно впливають на стійкість колони загалом та її гілок зокрема. 
Застосовують ґрати різних систем: з розкосів, з розкосів та розпі
рок і безрозкісного типу у вигляді планок.

У разі розміщення ґрат у чотирьох площинах придатна зви
чайна й більш економічна схема — трикутна схема «ялинка».
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Колони, навантажені центральною силою, можуть згинатися 
під впливом випадкових ексцентриситетів. Від згинання вини
кають поперечні сили, які сприймаються ґратами, що запобіга
ють зсуву гілок колони відносно її поздовжньої осі.

Трикутні ґрати, що складаються з одних розкосів, або трикутні 
з додатковими розпірками жорсткіші, ніж безрозкісні, оскільки у 
площині грані колони утворюють ферму, всі елементи якої пра
цюють на осьові зусилля; проте вони більш трудомісткі у вигото
вленні.

У площині грані колони планки створюють безрозкісну систе
му із жорсткими вузлами й елементами, що працюють на згин,
внаслідок чого безрозкісні ґрати виявляються менш жорсткими.
Якщо відстань між гілка
ми значна (0,8 -1,0 м і 
більше), то елементи без- 
розкісних ґрат виходять 
важкими; у цьому разі 
слід віддавати перевагу 
розкісним ґратам.

Безрозкісні ґрати ма
ють гарний вигляд і прос
тіші. їх часто застосовують 
у колонах і стояках порів
няно невеликої потужнос
ті (з розрахунковим нава
нтаженням до 2500 кН).

Щоб зберегти незмін
ність контуру поперечного 
перетину наскрізної коло
ни, гілки колон з’єднують 
поперечними діафрагма
ми (рис. 7.16), які став
лять через 3 - 4 м по висо-

Рис. 7.16. Діафрагми наскрізних 
стрижнів

ті колони.

7.10. Вибір типу перетину КОЛОНИ

Вибираючи тип перетину колони, потрібно прагнути отримати 
найекономічніше вирішення з урахуванням розміру наванта
ження, зручності прилягання підтримуваних конструкцій, умов 
експлуатації, можливості виготовлення й наявності сортаменту.

Насамперед потрібно встановити: колона має бути суцільною
чи наскрізною. Максимально можливе розрахункове наванта- А
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ження для наскрізних колон із двох швелерів досягає 2700- 
3500 кН, для колон із двох двотаврів — 5500 - 6000 кН. У разі 
великих навантажень наскрізні колони будуть складними у ви
готовленні; раціональнішими виявляються суцільні колони.

Суцільні колони із гнутих профілів за розрахункової довжини 
до 6 м завдяки простоті виготовлення можуть конкурувати за 
вартістю з наскрізними й за найменших розрахункових наван
тажень (400 - 800 кН).

Трубобетонні колони за великих навантажень раціональні з 
погляду архітектурних вимог, зручні в експлуатації на відкрито
му повітрі та в агресивному середовищі, оскільки легко фарбу
ються й мають добру опірність корозії.

Стиснені стрижні з алюмінієвих сплавів проектують, як пра
вило, наскрізними, щоб отримати більшу жорсткість.

7.11. Бази колон
Конструкція бази має відповідати прийнятому в розрахунко

вій схемі колони способу з’єднання її з основою: За шарнірного 
з’єднання база в разі дії випадкових моментів повинна мати мо
жливість деякого повороту відносно фундаменту. За жорсткого 
з’єднання потрібно забезпечити з’єднання бази з фундаментом, 
що не допускає повороту.

За конструктивним вирішенням бази можуть бути з траверсою 
(рис. 7.17, а), з фрезерованим торцем (див. рис. 7.17, б) та з шар
нірним пристроєм у вигляді центрувальної плити (див. рис. 7.17, в).

б

Рис. 7.17. Типи баз колон:
а — із траверсою; б — із фрезерованим торцем;

в — із шарнірним пристроєм у вигляді центрувальної плити

За порівняно невеликих розрахункових зусиль у колонах (до 
4000 - 5000 кН) частіше застосовують бази з траверсами. Траве
рса сприймає навантаження зі стрижня колони й передає її на 
опорну плиту. Щоб підвищити рівномірність передавання тиску з 
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Розділ 7

плити на фундамент, жорсткість плити збільшують додатковими 
ребрами між гілками траверси. В легких колонах роль траверси 
можуть виконувати консольні ребра, приварені до стрижня ко
лони й опорної плити. У колонах з великими розрахунковими 
зусиллями (6000 - 10 000 кН) доцільніше фрезерувати торець 
бази. У цьому разі траверси і ребер немає, а плита (щоб рівномі
рно передати навантаження на фундамент) повинна мати знач
ну товщину. Конструкція бази із фрезерованим торцем значно 
простіша й тому раціональніша.

На рис. 7.18 наведено бази центрально-стиснених колон.

Рис. 7.18. Бази центрально-стиснених колон: 
а — траверса; б— консоль; в — анкерні болти

Бази із шарнірним пристроєм чітко відповідають розрахун
ковій схемі, але через значну складність монтажу в колонах за
стосовуються рідко.

За шарнірного з’єднання колони з фундаментом анкерні бол
ти ставлять лише для фіксації проектного положення колони й 
закріплення її в процесі монтажу. Анкери прикріплюють безпо
середньо до опорної плити бази, завдяки гнучкості плити забез
печується необхідна піддатливість з’єднання у 'разі дії випадко
вих моментів. За жорсткого з’єднання анкери прикріплюють до 
стрижня колони через спеціальні столики й затягують із напру
женням, близьким до розрахункового опору, що запобігає поворо
ту колони. д
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Розділ 7

Діаметр анкерних болтів за шарнірного з’єднання становить 
20 - ЗО, а за жорсткого — 24-36 мм. Для забезпечення можли
вості пересування колони в процесі її установлення діаметр отво
ру для анкерних болтів беруть в 1,5-2 рази більшим за діаметр 
анкерів.

На анкерні болти надягають шайби з отвором, що на 3 мм бі
льший від діаметра болта, і після затягування болта гайкою 
шайбу приварюють до бази.

7.12. Оголовки колон і з’єднання балок 
з колонами

З’єднання балок з колонами може бути вільним (шарнірним) і 
жорстким. Вільне з'єднання передає тільки вертикальні наван
таження. Колони в цьому разі для запобігання горизонтальним 
зсувам під час експлуатації й монтажу мають бути закріплені 
защемленням у фундаменті або системами вертикальних 
зв’язків. Жорстке з'єднання балок з колонами утворює рамну 
систему, здатну сприймати горизонтальні впливи. При цьому 
балки прилягають до колони збоку.

За вільного з’єднання балки зазвичай ставлять на колону 
зверху, що забезпечує простоту монтажу. У цьому разі оголовок 
колони складається з плити й ребер, що підтримують плиту і пе
редають навантаження на стрижень колони.

Якщо навантаження передається на колону через фрезеровані 
торці опорних ребер балок, розміщених близько до центра коло
ни, то плита оголовка підтримується знизу ребрами, розміщени
ми під опорними ребрами балок (рис. 7.19, а, б).

Великі опорні навантаження балок краще передавати на ко
лону через ребра, розміщені над полицями колон (дав. рис. 7.19, в).

7.13. Ферми
Сталеві ферми широко застосовують у покриттях промислових і 

цивільних будівель, ангарів, вокзалів. Великопрогінні мости, ра- 
діовежі й щогли, опори ліній електропередачі та багато інших 
конструкцій роблять у вигляді металевих (здебільшого сталевих) 
ферм. Ферми порівняно із суцільними балками економічніші щодо 
витрати металу; їм легко надають будь-якого обрису, необхідного 
за умовами технології, роботи під навантаженням або архітектури; 
вони відносно прості у виготовленні. Ферми залежно від призна
чення застосовують за найрізноманітніших навантажень; їм на-
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Рис. 7.19. Оголовки колон за 
обпирання балок зверху: 
а — розрізні балкові ферми;

б, в — відповідно нарізні 
й консольні балкові системи

дають різноманітної конструктивної форми — від легких прутко
вих конструкцій до важких, стрижні яких складаються з кількох 
елементів великопрофільної або великолистової сталі.

Найпоширенішими є розрізні балкові ферми (рис. 7.20) як 
найпростіші у виготовленні й монтажі. Нарізні й консольні бал
кові системи ферм раціональні за великої власної маси конст
рукцій, оскільки в цьому разі можна значно зекономити метал. 
Крім того, нарізні ферми можна застосовувати, виходячи з ви
мог експлуатації, адже вони мають більшу жорсткість і можуть
мати меншу висоту. А
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Розділ 7

Вежі й щогли — це вертикальні консольні системи ферм 
(рис. 7.20).

Рис. 7.20. Системи ферм:
а - в — відповідно розрізні, нерозрізні й консольні балкові ферми; 
г — вежі і щогли; д, е — відповідно аркові й рамні системи ферм
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Відповідні експлуатаційні або архітектурні вимоги зумовлю
ють застосування аркових або рамних систем ферм.

Проміжною між фермою й суцільною балкою е комбінована 
система ферм (рис. 7.21), що складається з балки, зміцненої зни
зу підвішеним ланцюгом (шпренгельна балка), наскрізною фер
мою або зверху аркою чи фермою. Розпір ланцюга чи арки, а та
кож підтримувальний вплив елементів ферми зменшують зги
нальний момент у балці.

Комбіновані системи прості у виготовленні й раціональні у 
важких конструкціях, а також за потреби переміщення наванта
ження безпосередньо по конструкції. Можливість використання в 
комбінованих системах дешевих прокатних балок сприятливо

А позначається на вартості й трудомісткості цих систем.
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б ’ в •

Рис. 7.21. Комбіновані системи ферм: 
а — шпренгельна балка; б, в — відповідно наскрізна та аркова ферми

Ефективність ферм і комбінованих систем можна значно під
вищити, створивши в них попереднє напруження.

У фермах кранових конструкцій і покриттів великих прогонів, 
де зменшення маси конструкцій дає великий економічний ефект, 
можна застосовувати алюмінієві сплави.

Надалі докладно розглянуто кроквяні ферми, які широко за
стосовують у промисловому й цивільному будівництві.

7.14. Компонування конструкцій ферм
Вибір обрису ферм — перший етап їх проектування. Обрис 

ферм залежить від призначення споруди; крім того, він має від
повідати вибраній конструкції з’єднань із прилеглими елемен
тами. Так, обрис кроквяної ферми виробничої будівлі залежить 
від призначення цеху, типу покрівлі, типу й розміру ліхтаря, ти
пу з’єднання ферм із колонами (шарнірне або жорстке).

Водночас обрис ферм має відповідати статичній схемі, а також 
виду навантажень, що визначає епюру згинальних моментів. 
Наприклад, виступні консолі раціонально проектувати трикут
ними, з одним схилом, однопрогінні ферми з рівномірним наван
таженням обрису. •

Ферми трикутного обрису (рис. 7.22). Трикутний обрис 
надається кроквяним фермам, консольним навісам, а також що
глам і вежам.

Кроквяні ферми трикутного обрису застосовують, як правило, 
при значному ухилі покрівлі, зумовленому умовами експлуатації 
будівлі або типом покрівельного матеріалу. Кроквяні ферми три- д
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Рис. 7.22. Ферми трикутного обрису: 
а, г — кроквяні ферми; б — консольний навіс; 

в — вежа

кутного обрису мають низку конструктивних недоліків. Гострий 
опорний вузол складний, допускає лише шарнірне з’єднання фе
рми з колонами, за якого знижується поперечна жорсткість од
ноповерхової виробничої будівлі загалом. Стрижні ґрат у серед
ній частині ферми виходять надмірно довгими, їх перетин дово
диться підбирати за граничною гнучкістю, що зумовлює перевит
рату матеріалу. Трикутний обрис у кроквяних фермах не відпо
відає параболічному обрису епюри моментів.

Проте іноді трикутні ферми доводиться застосовувати, незва
жаючи на їх явну нераціональність з погляду розподілу зусиль 
обрису, виходячи із ‘загальних вимог компонування й призна
чення споруди. Прикладом можуть бути трикутні ферми шедо- 
вих покриттів, які застосовують у будівлях, де необхідний вели
кий і рівномірний приплив світла з одного боку.

Ферми трапецієподібного обрису (рис. 7.23, а) зі слабко 
звищеним верхнім поясом прийшли на зміну трикутним фермам 
завдяки появі рулонних покрівельних матеріалів, що не потре
бують великих ухилів покрівлі. Нині вони стали основним типом

д кроквяних ферм.
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Трапецієподібний обрис бал
кових ферм краще відповідає 
епюрі згинальних моментів і 
має конструктивні переваги; у 
з’єднанні з колонами він дає 
змогу влаштовувати жорсткі ра
мні вузли, що підвищує жорст
кість будівлі. Ґрати таких ферм 
не мають довгих стрижнів у се
редині прогону.

Ферми полігонального об- 
рису (див. рис. 7.23, б, в) раціо
нальні для важких ферм вели
ких прогонів через добру відпо
відність обрису ферми епюрі 
згинальних моментів; це дає 
значну економію сталі.

Додаткові конструктивні 
ускладнення через переломи 
поясу у важких фермах менш 
відчутні, оскільки пояси в таких 
фермах за умов транспортуван
ня доводиться стикувати в кожному вузлі.

Для легких ферм полігональний обрис є нераціональним, 
адже конструктивні ускладнення, що виникають, не скуповують
ся незначною економією сталі.

Ферми з паралельними поясами (див. рис. 7.23, г, д) ма
ють істотні конструктивні переваги. Однакові довжини стрижнів 
поясів і ґрат, однакова схема вузлів і мінімальне число стиків 
поясів забезпечують у таких фермах найбільшу повторюваність 
деталей і можливість уніфікації конструктивних схем, що сприяє 
індустріалізації їх виготовлення. Ці ферми витісняють трапеціє
подібні.

Ґрати ферм працюють на поперечну силу, виконуючи функції 
стінки суцільної балки.

Від системи ґрат залежать маса ферми, трудомісткість її виго
товлення, зовніщній вигляд. Ґрати мають відповідати схемі при
кладання навантажень, оскільки навантаження, аби уникнути 
місцевого згину поясу, передаються, як правило, на ферму у вуз
лах.

Трикутна система ґрат (рис. 7.24)_. У формах трапецієпо
дібного обрису або з паралельними поясами досить раціональною 
є трикутна система ґрат, що дає найменшу сумарну довжину ґрат
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б

в
Рис. 7.24. Трикутна 
система ґрат ферм: 
а — проста; б, в — три
кутні ґрати відповідно 

з додатковими стояками 
та підвісками
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і найменше число вузлів за найкоротшого 
шляху зусилля від місця прикладання на
вантаження до опори. У фермах, що під
тримують прогони покрівлі або балки на
стилу, до трикутних ґрат часто додають до
даткові стояки, а іноді й підвіски, які дають 
змогу зменшувати, коли це потрібно, від
стань між вузлами ферми. Додаткові стоя
ки доцільні також для зменшення розра
хункової довжини стисненого поясу. Дода
ткові стояки й підвіски виходять досить 
легкими, оскільки вони працюють тільки 
на місцеве навантаження й не беруть учас
ті у передаванні на опору поперечної сили.

У фермах трикутного обрису так само можлива трикутна сис
тема ґрат. Загальним недоліком трикутної системи ґрат є наяв
ність стиснених розкосів — висхідних у фермах трапецієподібного 
обрису й низхідних — у трикутних фермах.

Розкісна система ґрат (рис. 7.25). Під час її проектування 
потрібно прагнути, щоб найдовші елементи — розкіс, були розтя- 
гненими, а стояки — стисненими. Ця вимога задовольняється за
низхідних розкосів у фермах з паралельними поясами або тра
пецієподібним обрисом і висхідних — у трикутних фермах. Од

А

нак у трикутних фермах висхідні розкоси 
утворюють незручні для конструювання 
вузли й мають велику довжину, оскільки 
розміщуються вздовж більшої діагоналі. 
Тому в трикутних фермах раціональніші 
низхідні розкоси; вони виходять стиснени
ми, проте їх довжина менша й вузли ферми 
компактніші. Застосовувати розкісні ґрати 
доцільно за малої висоти ферм, а також 
тоді, коли по стояках передаються великі 
зусилля (за великого вузлового наванта
ження).

Розкісні ґрати трудомісткіші за трикутні 
і потребують більшої витрати матеріалів, 
оскільки за однакового числа панелей у 
фермі загальна довжина розкісних ґрат і 
число вузлів у ній більші. Шлях зусилля від 
вузла, до якого прикладене навантаження, 
до опори в розкісних ґратах довший; він 
пролягає через стрижні ґрат і вузли.

а

б

Рис. 7.25. Розкісна 
система ґрат ферм: 

а, б — низхідні розкоси 
у фермах відповідно з 

паралельними поясами 
і трапецієподібним об
рисом; в, г — прямі і 

висхідні розкоси у тра
пецієподібній і трикут

ній фермах
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Спеціальні системи ґрат (рис. 7.26). За великої вйсоти 
ферм (близько 4 - 5 м) і раціонального кута нахилу розкосів (бли
зько 35-45°) панелі можуть виходити надмірно великими, не
зручними для розміщення покрівельних прогонів. Якщо тиски 
прогонів невеликі, то можна допустити місцевий згин поясу, роз
містивши прогони на поясі між вузлами.

Рис. 7.26. Спеціальні системи ґрат ферм:
а, в, д, е — відповідно шпренгельні, хрестові, ромбічні та напіврозкісні ґрати; 

б — трикутна ферма; г — стиснені пояси у високих вежах

Однак за великих тисків таке рішення нераціональне. Щоб 
зменшити розмір панелі, зберігши нормальний кут нахилу роз
косів, застосовують шпренгельні ґрати. Влаштування шпренге- 
льних ґрат більш трудомістке й іноді потребує додаткової витра
ти металу. Проте такі ґрати дають змогу отримати раціональну 
відстань між елементами поперечної конструкції за раціональ
ного кута нахилу розкосів, а також зменшити розрахункову дов
жину стиснених стрижнів. Так, застосування шпренгельних ґрат 
у високих вежах зменшує розрахункову довжину стиснених по
ясів і тим самим дає змогу зменшити загальну'масу конструкції. 
У кроквяних фермах шпренгельні ґрати дають змогу зберегти 
нормальну відстань між прогонами, зручну для підтримання 
елементів покрівлі (2-3 м), або створити проміжний вузол для
обпирання великопанельного настилу. А
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Розділ 7

Шпренгельні ґрати особливого виду має трикутна ферма. Цю 
систему застосовують за стрімких покрівель (а = 35...45°) і порів
няно великих для трикутних ферм прогонів (Ь = 20...24 м). Її мо
жна розчленувати на дві півферми, зв’язані затяжкою. Стрижні 
ґрат і панелі поясів такої системи мають невелику довжину; 
конструювання вузлів спрощується. Підвищена затяжка збіль
шує корисну висоту приміщення. Жорсткі півферми й затяжки, 
що утворюють систему, виготовляють на заводі; на місце скла
дання їх поставляють у вигляді трьох відправних елементів.

У фермах, що працюють на двобічне навантаження, як пра
вило, влаштовують хрестові ґрати. До таких ферм належать го
ризонтальні зв’язувальні ферми покриттів виробничих будівель, 
мостів та інших конструкцій, вертикальні ферми веж, щогл і ви
соких будівель. Найчастіше хрестові ґрати проектують із досить 
гнучких стрижнів. У цьому разі під дією навантаження працю
ють тільки розтягнені розкоси; стиснені ж розкоси внаслідок 
своєї великої гнучкості вилучаються з роботи й у розрахункову 
схему не входять.

Ромбічні й напіврозкісні ґрати завдяки двом системам розко
сів також мають велику жорсткість. Ці системи застосовують у 
мостах, вежах, щоглах, зв’язках для зменшення розрахункової 
довжини стрижнів й особливо раціональні тоді, коли конструкції 
працюють на великі поперечні сили.

Одночасно з вибором системи ґрат установлюють розміри 
панелей і ферм. Оскільки навантаження зазвичай приклада
ється до вузлів ферм, панелі мають відповідати відстаням між 
елементами, що передають навантаження на ферму. Розміри 
панелей мають відповідати оптимальному куту нахилу роз
косів. Оптимальний кут нахилу розкосів у трикутних ґратах 
становить близько 45°, у розкісних ґратах — 35°. З конструк
тивних міркувань — раціонального обрису фасонки у вузлі й 
зручності прикріплення розкосів — бажаний кут наближається 
до 45°. За малих кутів фасонки виходять занадто витягнутими, 
за великих — високими, що робить їх громіздкими й нееконо
мічними.

У будівельних фермах розміри визначаються системою дахо
вого покриття. Якщо по кроквяних фермах укладають прогони, 
то довжина панелі, що дорівнює відстані між прогонами, визна
чається видом покрівельного настилу і змінюється від 1,5 до 3 м. 
Застосовують безпрогінні дахові покриття, в яких настил у ви
гляді залізобетонних панелей або металевих щитів завдовжки 

д 6 - 12 м і завширшки 1,5 - 3,0 м укладають безпосередньо на по
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ясі ферм. Безпрогінні покриття є більш індустріальними й най
частіше більш ощадливими щодо витрати сталі.

За безпрогінного покриття довжина панелі здебільшого ста
новить 3 м. За ширини плит 1,5 м іноді за допомогою шпренге- 
льних ґрат доцільно зменшити довжину панелі до 1,5 м. Можна 
також, зберігши панель завдовжки 3 м, мати верхній пояс, що 
працює на місцевий згин. Це рішення менш ощадливе щодо ви
трати сталі, але простіше.

7.15. Стійкість ферм. Зв’язки
Наскрізна плоска система (ферма) легко втрачає стійкість зі 

своєї площини. Щоб надати фермі стійкості, її потрібно приєдна
ти до будь-якої жорсткої конструкції або з’єднати зв’язками з ін
шою фермою, внаслідок чого утвориться просторовий стійкий 
брус. Для забезпечення стійкості цього бруса (блока) необхідно, 
щоб він був геометрично незмінним, тобто щоб усі грані його бу
ли незмінними.

Грані блока (рис. 7.27, а) утворюються двома площинами спа
рених ферм аЬЬ'а' та (ісс'сі', двома перпендикулярними до них 
площинами зв’язок, розміщеними по обох поясах ферм <іаа!(ї й 
сЬЬ’с', і не менш ніж двома площинами поперечних зв’язків (за
звичай у торцях ферм — аЬсс! й а’Ь'с'ії). Оскільки цей просторо
вий брус у поперечному перетині замкнений і досить широкий, 
він має дуже велику жорсткість при крутінні й згинанні в попе
речному напрямку. Тому стійкість у згинальних системах немо
жлива. Конструкції мостів, кранів, веж, щогл, шпилів, укосин 
тощо — це аналогічні просторові бруси, що складаються з на
скрізних ферм (див. рис. 7.27, б).
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Рис. 7.27. Зав’язка ферм у просторові системи
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Розділ 7

У покриттях будівель вирішення ускладнюється через велике 
число установлених поряд плоских кроквяних ферм. Ці ферми, 
зв’язані між собою тільки одними прогонами, не утворюють не
змінної системи. Тому вони мають вільну довжину із всієї пло
щини, що дорівнює прогону, і легко можуть втратити стійкість. У 
цьому разі стійкість покриття загалом й окремих елементів плос
ких ферм забезпечується тим, що в конструкції покриття створю
ється кілька просторових стійких блоків із двох сусідніх ферм, 
скріплених зв’язками в площині верхнього, а іноді й нижнього 
поясу, і вертикальними поперечними зв’язками між стояками 
ферм, які замінюють зв’язку в нижньому поясі. До цих жорстких 
блоків інші ферми притягують горизонтальними елементами, що 
запобігають горизонтальному переміщенню поясів ферм і забез
печують їх стійкість (зазвичай прогонами, розміщеними у вузлах 
ферм). Щоб прогін міг закріпити вузол ферми в горизонтальному 
напрямку, він сам має бути прикріплений до нерухомої точки — 
вузла горизонтальних зв’язок.

Якщо прогін не прикріплений до діагоналей зв’язок у місці їх 
перетину, відстань між закріпленими в горизонтальному напря
мку точками верхнього поясу ферми дорівнює довжині двох па
нелей. Це слід ураховувати, добираючи перетин верхнього поясу 
ферм.

У безпрогінних покриттях верхні пояси ферм закріплюють за 
допомогою покрівельного настилу й спеціальних елементів (тя
жів), які прикріплюють пояси до горизонтальних зв’язок;

7.16. Уніфікація й модулювання геометричних 
розмірів ферм

Уніфікацією геометричних схем ферм можна стандартизувати 
конструктивні деталі ферм і перейти на масове їх виготовлення 
за допомоґою спеціалізованих високопродуктивних верстатів і 
пристроїв. Уніфікація геометричних розмірів ферм приводить до 
скорочення числа типорозмірів і до стандартизації самих ферм й 
елементів, що прилягають до. них (прогонів, зв’язок, колон тощо). 
В основу уніфікації ферм покладене модулювання конструктив
но-компонувальних розмірів. Ферми слід уніфікувати за видами 
споруд.

Нині уніфіковано геометричні схеми будівельних ферм вироб
ничих будівель (рис. 7.28), мостів, радіощогл, радіовеж, опор лі

д ній електропередачі. •
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Рис. 7.28. Приклад уніфікації схем кроквяних ферм
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Основою уніфікації кроквяних ферм із рулонною покрівлею є 
модуль прогону виробничих будівель і панель 3000 мм, ухил по
крівлі 1/12 - 1/18, висота ферм на опорі 2200 мм по зовнішніх кра
ях поясів, трикутні ґрати з додаванням шпренгеля при покрівель
них плитах завширшки 1,5 м. Отже, геометричні форми ферм 
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Розділ 7

менших прогонів тотожні геометричним формам крайніх частин 
ферм більших прогонів і більшу ферму отримують із меншої дода
ванням середніх панелей. Уніфіковані кроквяні ферми різних 
прогонів і потужностей можуть бути зібрані й зварені з півферм у 
єдиному стаціонарному кондукторі-позиціонері, що істотно спро
щує виготовлення ферм і забезпечує їх взаємозамінність.

7.17. Будівельний підйом
У фермах великих прогонів (понад 36 м), а також у фермах із 

алюмінієвих сплавів або високоміцних сталей виникають великі 
прогини, які погіршують зовнішній вигляд конструкції й у бага
тьох випадках неприпустимі за умовами експлуатації (напри- 

ц клад, у виробничих будівлях при підвішуванні до ферм підійма- 
а льно-транспортувального устаткування).
е Провисанню ферм від постійного навантаження запобігають 
— влаштуванням будівельного підйому, тобто виготовленням ферм 
е зі зворотним вигином, який під дією постійного навантаження 
« погашається, внаслідок чого ферми набувають проектного поло- 

ження. Будівельний підйом беруть таким, що дорівнює прогину 
від постійного навантаження й половині тимчасового наванта- 

§ ження.
о Е О
§ 7.18. Типи перетинів стрижнів ферм
о.
£ Перетини стрижнів у легких фермах мають просту форму й 
З складаються, як правило, з двох або навіть одного прокатного 
> профілю (рис. 7.29). Найпоширенішими є перетини, складені з 
& двох кутиків, які мають великий діапазон площ, зручні для 
о конструювання вузлів на фасонках і прикріплення прилеглих 
х конструкцій, не жолобляться при зварюванні й потребують міні- 
ш мального обсягу зварювальних робіт.
е У просторових фермах (вежах, щоглах, стрілах кранів), де по- 
ь яс є спільним для двох взаємно перпендикулярних ферм однако- 

вої потужності, найпростішим типом перетину поясу є одинич
ні ний, досить великий кутик. Перетини з одиничних кутиків за- 
I; стосовують для слабконавантажених стрижнів ґрат ферм і 
§ зв’язок. Ферми з одиничних кутиків на 35 - 40 % менш трудоміс- 
ф ткі у виготовленні. Кроквяні ферми з одиничних кутиків раціо- 
о нально застосовувати в приміщеннях з агресивним середовищем, 
1 оскільки вони добре доступні для фарбування й огляду і внаслі- 
А док цього більш корозійностійкі. Ферми зі стрижнями (поясами й
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Рис. 7.29. Типи перетинів стрижнів легких ферм:
а — великий кутик; б - г — перетини з нерівнополицевих кутиків; д — перетин 

панелі з привареною штабово; е — хрестовий перетин із двох кутиків; є, ж — 
відповідно прокатні і зварні таври з двох листів; з, и — двостінні перетини з 

кутиків; і - й — замкнені перетини відповідно із швелера, кутика і тонкостінної 
труби; к — перетин із двох швелерів; л — перетин із двотавра; м,н — відповідно 
замкнений і коробчастий перетини із гнутих профілів; о — тавровий перетин із 

двох кутиків

ґратами) з одного кутика не мають осі симетрії у своїй площині, 
що є їх недоліком; асиметрія ферми зменшується за розміщення 
кутиків розкосів із внутрішнього боку кутиків поясів, тому таке 
розміщення найраціональніше. Ексцентричне прикріплення 
стрижнів ґрат з одиничних кутиків по одній полиці зумовлює за
кручування кутика, що має погашатися надійним закріпленням 
поясу зв’язками.

Перетини із двох кутиків однаково зручні й для поясів, і для 
стрижнів ґрат. По горизонтальних полицях таврових перетинів 
верхніх поясів зручно розміщувати прогони або інші елементи 
поперечної конструкції; до цих полиць прикріплюють з’єднання.
У зазор між кутиками надійно заводять вузлові фасонки, до яких 
прикріплюють усі стрижні ферм.
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Розділ 7

За великих зусиль середні перетини панелей поясів ферм мож
на зміцнити приварюванням штаби.

Стиснені стрижні з двох кутиків за однакових і за різних роз
рахункових довжин легко скомпонувати рівностійкими у двох 
взаємно перпендикулярних напрямках.

Якщо розрахункова довжина стрижня ферми однакова в пло
щинах хх та уу (опорні розкоси, пояси кроквяних ферм, закріпле
них у кожному вузлі великопанельними плитами), то з умов рів- 
ностійкості у разі роботи стрижня на поздовжній згин (А* = Ау) 
потрібно, щоб радіуси інерції відносно обох осей були однакови
ми, тобто гх = гу. Для цього слід розміщувати нерівнополицеві 
кутики більшими полицями разом. У нерівнополицевому кутику 
відношення полиць близьке до 1: 1,5; тому в такому тавровому 
перетині Ь: к = 2:1,5 або к = 0,756, що при зазначених вище 
співвідношеннях дає гх - гу.

Перетини з нерівнополицевих кутиків, складених більшими 
полицями разом, застосовують також у поясах ферм у разі роботи 
їх на місцевий згин. У цьому разі настил, розміщений на поясі 
ферми, надає поясу міцності і протидіє його згинанню в горизон
тальній площині.

Тавровий перетин із двох кутиків, складених разом менши
ми полицями, застосовують, коли розрахункова довжина стриж
ня із площини ферми вдвічі більша, ніж у площині. У такому 
перетині й жорсткість стрижня із площини також удвічі більша, 
ніж у площині ферм.

Тавровий перетин із рівнополицевих кутиків є найпоширені
шим для стрижнів ґрат. Цей перетин забезпечує рівностійкість 
стрижнів ґрат, оскільки має більшу жорсткість із площини ферми 
(відносно осі уу), що відповідає більшій розрахунковій довжині 
стисненого розкосу із площини ферми. Справді, у випадку, що 
відповідає зазначеному співвідношенню розрахункових довжин, 
можна застосовувати для поясів ферм прокатні або зварні таври 
із двох листів, зварених на спеціальному автоматі й виправлені 
на правильних вальцях. Застосування таких таврів може дати 
істотну економію матеріалу, хоча ускладнює виготовлення.

Хрестовий перетгіин із двох кутиків застосовують у поясах 
ґратчастих веж і щогл, коли площі одного кутика виявляється 
недостатньо. Маючи однакові жорсткість і симетрію відносно 
дврх осей, цей перетин буде зручним у зазначених випадках для 
прикріплення стрижнів ґрат у двох взаємно перпендикулярних 
площинах, і, крім того, відповідатиме вимогам рівностійкості. 
Хрестовий перетин доцільно також застосовувати для стояків 
ферм, до яких прикріплюють вертикальні зв’язки або елементи

А підтримуваної конструкції.
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У легких зварних фермах великих прогонів також можна за
стосовувати двостінні перетини з кутиків, що мають велику жор
сткість із площини ферми.

Крім того, раціонально використовувати замкнені перетини зі 
швелерів, кутиків або тонкостінних труб, що також мають велику 
жорсткість у двох площинах.

Особливо раціональні стрижні з електрозварних труб. У 
трубчастих фермах — найменше число елементів, мінімальний 
обсяг складальних і зварювальних робіт; вони економічні щодо 
витрати сталі. Великою перевагою трубчастих стрижнів є їх доб
ра обтічність. Завдяки обтічності вітрові тиски на них зменшу
ються, майже не затримуються бруд і волога, тому вони стійкіші 
до корозії (довговічніші). їх легко очищувати й фарбувати, що 
також підвищує довговічність. Ферми з трубчастих елементів 
мають приблизно на 40 % менше площі, що підлягає очищенню й 
фарбуванню, порівняно з фермами з кутиків. Трубчасті стрижні 
застосовують у фермах різного призначення (вежі, щогли, крани, 
відкриті естакади, крокви тощо).

Товщину стінки труб поясів рекомендують брати не менш як 
1/50 діаметра і, як правило, на 1 - 2 мм більшу за мінімальну 
товщину, взяту для трубчастих стрижнів ґрат.

Якщо пояси ферм сприймають значні згинальні моменти від 
місцевого навантаження (крани, затвори), то їх раціонально про
ектувати або із двох швелерів, або із двотавра, що мають значний 
момент опору в площині згину.

Досить раціональними щодо витрати металу є перетини лег
ких ферм із гнутих профілів. З великої різноманітності гнутих 
профілів найпоширенішими в легких фермах є замкнені й короб
часті перетини. Із двох кутиків складаються таврові перетини; 
коробчастий перетин застосовують переважно для поясів. Стис
нені елементи коробчастого перетину при А,* < ЗХу повинні мати 
замикальні планки або ґрати через недостатню стійкість відкри
тих перетинів. Інакше такі стрижні, крім звичайної перевірки, 
слід перевіряти на стійкість за згинально-крутильної форми 
втрати стійкості.

Перетини стрижнів з алюмінієвих сплавів, отримуваних 
пресуванням, досить різні. Через малу стійкість алюмінієвих 
стрижнів основна увага при формуванні перетину має бути звер
нена на можливість отримання більшого радіуса інерції. Цій 
умові відповідають кутики, двотаври, швелери зі стовщеннями 
на кінцях (бульбами). Доцільно застосовувати також круглі труб
часті стрижні.

А
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Розділ 7

Стрижні важких сталевих ферм різняться від легких міц
нішими й розвиненими перетинами, складеними з кількох еле
ментів, що зумовлено їх більшими розрахунковими довжинами й 
значними зусиллями, що діють на них. Перетини їх зазвичай 
проектують двостінними, і вузлові з’єднання між собою здійсню
ють у двох площинах. Стрижні важких ферм (як розкоси й стоя
ки, так і пояси) мають у різних панелях різні за розмірами пере
тини, але пов’язані єдністю типу.

Важкі ферми, що працюють на динамічні навантаження (за
лізничні мости, крани тощо), іноді проектують клепаними. Су
часнішими є важкі ферми зі зварних стрижнів з вузлами на ви
сокоміцних болтах.

Типи перетинів стрижнів важких сталевих ферм наведено на 
рис. 7.30 і схарактеризовано нижче.

Рис. 7.30. Типи перетинів важких ферм

1. Н-подібні перетини: зварний — із двох вертикальних лис
тів (вертикалей), зв’язаних горизонтальним листом (горизонта- 
лом) (рис. 7.30, а); клепаний або зварний — із чотирьох нерівно- 
полицевих кутиків, також зв’язаних горизонтальним листом 
(див. рис. 7.30, б). Розвиток цих перетинів у суміжних панелях 
відбувається у зварних перетинах за допомогою збільшення ви
соти або товщини вертикальних листів, у клепаних — за допомо
гою збільшення калібрів кутиків чи наклепування вертикальних 
листів (див. рис. 7.30, в). Ці перетини зручно прикріплювати до 
фасонок, оскільки вони мають гладеньку зовнішню поверхню й 
симетричні (рис. 7.31). У найпростішій своїй формі вони мало- 
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трудомісткі й щодо цього істотно перевершують усі інші перети
ни. Якщо конструкція не захищена від потрапляння атмосфер
них опадів, то у горизонтально розміщених елементах потрібно 
залишати отвори для стікання води. Н-подібний перетин засто
совують як для поясів, так і для розкосів.

2. Швелерний перетин — із двох швелерів, зазвичай поли
цями усередину; застосовують здебільшого в клепаних констру
кціях, причому швелери можуть бути прокатними (див. рис. 
7.309, г) або складеними з листів і кутиків. Перетини в суміж
них стрижнях змінюють наклепуванням або приварюванням на 
швелери листів (див. рис. 7.30, д, є), товщина яких визначається 
в парних міліметрах. Стрижні швелерного перетину мають доб
ру стійкість в обох площинах, тому такий перетин доцільний 
для стиснених елементів, особливо за великої їх довжини. Не
доліком швелерного перетину є наявність двох гілок, які дово
диться з’єднувати планками або ґратами (аналогічно централь- 
но-стисненим колонам). Швелерні перетини застосовують для 
стиснених і розтягнених розкосів, а також для розтягнених по
ясів клепаних ферм.

3. Коробчастий перетин — із двох вертикальних елементів, 
з’єднаних горизонталом зверху (див. рис. 7.30, є - з); застосовують 
переважно для верхніх поясів важких мостових ферм.

4. Одностінний двотавровий перетин — із широкополицево- 
го зварного або прокатного двотавра, встановленого вертикально 
(див. рис. 7.30, іі), застосовують у зварних фермах, де вузли мо
жуть бути сконструйовані із застосуванням стикового зварюван
ня. Стиснені пояси двотаврового перетину потребують більш час
ткового закріплення із площини ферми, оскільки в НИХ Гу < гх.

Рис. 7.31. Розміщення вузлових фасонок у важких фермах

5. Трубчасті стрижні, що застосовують у зварних важких 
фермах, мають ті самі переваги, що й у легких фермах.
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Типи перетинів стрижнів важких ферм із алюмінієвих сплавів 
повторюють типи перетинів стрижнів сталевих ферм; завдяки 
можливості виготовлення елементів пресуванням легко отрима
ти складніші перетини.

Стрижні алюмінієвих 
ферм мають двостінні 
перетини й відповідно 
до цього застосовуються: 
цільні Н-подібні перети
ни; П-подібні зі стов
щеннями всередину ко
робки; коробчасті із зов
нішніми виступами; 
швелерні перетини, у 
разі потреби з полицями 
різних розмірів.

Загальні вимоги до 
конструювання вуз
лів. Щоб забезпечити 
збіг конструктивної схе
ми ферм із розрахунко
вою, стрижні потрібно 
центрувати у вузлах уз
довж осей, що проходять 
через їхні центри ваги. 
Для більшості типів 
стрижнів ця вимога ви
конується.

Стрижні кутиків у зварних фермах центрують уздовж осей, 
що проходять через центри ваги перетинів стрижнів (рис. 7.32, 
а). При цьому відстань від обушка до центра ваги перетину окру
глюється в бік більшого зхначення до 5 мм.

У клепаних фермах заради спрощення виготдвлення стрижні 
з кутиків центрують по рисках заклепок (див. рис. 7.32, б). Нині 
легкі клепані ферми не застосовують. За різних калібрів кутиків 
у поясі для зручності влаштування стиків й укладання прогонів, 
плит тощо бажано зовнішню кромку верхнього поясу витримува
ти на одному рівні, а стрижні ґрат центрувати на загальну осере- 
днену вісь стрижня поясу.

У разі зміщення в легких фермах центрів ваги поясів з осі 
більш ніж на 5 % висоти поясу потрібно враховувати моменти, що 
виникають у вузлах.

Стрижні ґрат (кутиків, швелерів тощо) розрізують перпенди- 
д кулярно до осі; для великих стрижнів допускають скісне роз-
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Рис. 7.33. Вузол ферми за розкі- 
сних ґрат:

а — вузол; б — схема розрізування 
листа на фасонки

різування з метою зменшення 
розмірів фасонок (рис. 7.33). Щоб 
зменшити зварювальні напру
ження у фасонках, кутики ґрат 
не доводять до поясів на 40- 
50 мм. Обриси фасонок визнача
ють схемою вузла й довжиною 
швів або числом заклепок, якими 
прикріплюють стрижні ґрат фе-
рми. Слід прагнути до найпростіших обрисів фасонок, щоб спрос
тити їх виготовлення, зменшити кількість обрізків і надати фер
мі більш конструктивного вигляду.

Товщину фасонок вибирають залежно від розміру діючих зу
силь і товщини зварних швів. Рекомендують такі товщини фасо
нок:

Максимальне 
зусилля в 
стрижнях 
ґрат, кН

До 
150

160- 
250

260- 
400

410- 
600

610-
1000

1010- 
1400

1410- 
1800

Понад 
1800

Товщина 
фасонок, мм 6 8 10 12 14 16 18 20

Товщину фасонок рекомендують брати однаковою в усіх вуз
лах ферми. За значної різниці зусиль у стрижнях ґрат можна 
брати дві товщини в межах відправного елемента. Припустима 
різниця товщини фасонок у суміжних вузлах становить 2 мм.

Стрижні ґрат з кутиків або зі швелерів для запобігання різко
му концентруванню напружень рекомендують приварювати з 
кожного боку двома фланговими швами й одним лобовим швом. 
У разі приварювання лише двома фланговими^швами їхні кінці 
виводять на торець стрижня на довжину 20 - ЗО мм. Легкі стри
жні ґрат з одиничних кутиків можна приварювати одним флан
говим швом (по обушку кутика) і лобовим швом.

На рис. 7.34 наведено схему перекриття стику нижнього поясу 
ферми.
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Рис. 7.34. Схема перекриття стику нижнього поясу ферми 
кутиковими (а) і листовими (б) накладками

А
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Розділ 7

Рис. 7.35. Вузли ферм без фасонок (а) 
та з одиничним кутиком (б)

10
-2

0

Рис. 7.36. Обпирання на вузли ферм прогонів (а) 
та великопанельних плит (б) Но
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Розділ 7

Вузли ферм з одиничних кутиків (рис. 7.35). У легких зва
рних фермах з одиничних кутиків вузли можна проектувати без 
фасонок і стрижні ґрат приварювати або прикріплювати болтами 
безпосередньо до полиці кутика. Для зближення з однією пло
щиною центрів ваги ґрат і поясів ґрати доцільно прикріплювати 
до внутрішньої грані полиці поясу.

Кутики слід прикріплювати обварюванням по контуру. До
пускається приварювати кутики одним фланговим швом (біля 
обушка) і лобовими швами, а також прикріплювати одним бол
том.

Допускається центрування осей стрижнів ґрат на обушок по
ясу. Якщо для прикріплення стрижнів ґрат безпосередньо до по
лиці поясів не вистачає місця, то до полиці поясу приварюють 
планку, що створює у вузлі потрібне розширення.

Вузли стрижнів з парних кутиків (рис. 7.36). У фермах зі 
стрижнями із двох кутиків, складених тавром, вузли проектують 
на фасонках, які заводять між кутиками. Стрижні ґрат прикріп
люють до фасонки обварюванням кутиків по контуру чи фланго
вими швами.

У разі прикріплення лише фланговими швами необхідні пло
щі швів розподіляються по обушку й перу кутика обернено про
порційно їх відстаням до осі стрижня. Різниця площ швів зале
жить від товщини й довжини швів. Кінці флангових швів виво
дять на торці елемента на довжину 20 мм. Не рекомендують ро
бити переривчасті шви, шви завтовшки менш як 5 мм і завдовж
ки менше ніж 60 мм.

Вузлові з’єднання трубчастих ферм (рис. 7.37) мають за
безпечувати герметизацію внутрішньої порожнини ферм, щоб 
запобігти корозії.

У трубчастих фермах найраціональнішими є вузли з безпосе
реднім приляганням стрижнів ґрат до поясів^ При виконанні фі
гурного розрізування кінців труб спеціальними машинами вузли 
з безпосереднім приляганням дають високоякісне з’єднання, при 
цьому маємо мінімальні витрати праці й матеріалу.

Стрижні центрують, як правило, вздовж геометричних осей. 
За неповного використання несівної здатності поясної труби до
пускається ексцентриситет не більше ніж 1/4 діаметра поясної 
труби.

Напруження вздовж шва розподіляються нерівномірно й за
лежать від відношення діаметрів з’єднуваних труб, товщини стін
ки поясної труби, кута з’єднання труб, міцнісних характеристик 
матеріалу поясної труби тощо.

У важких фермах слід якомога точніше витримувати центру- 
д вання стрижнів у вузлах уздовж осей, що проходять через центри 
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Розділ 7

ваги, оскільки навіть за невеликих ексцентриситетів великі зу
силля в стрижнях зумовлюють значні моменти, які потрібно вра
ховувати під час розрахунку ферм. .

У важких фермах допускається ексцентриситет не більш як 
1,5% висоти перетину поясу. За зміни перетину поясу за його 
вісь беруть осереднену лінію центрів ваги.

Рис. 7.37. Вузли трубчастих ферм:
а — у безпосередньому приляганні; б — зі сплющуванням кінців стрижнів; 

в — на фасонках; г — зі вставками
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Монтажні стики розміщують у вузлах або біля вузлів, оскіль
ки у важких фермах стрижні відправляють із заводу окремими 
елементами. А
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Розділ 7

Стики поясів поза вузлами конструктивно дещо простіші й 
рекомендуються у разі експлуатації ферм за температури нижчої 
від -40 °С. Проте розміщення стиків уздовж осі вузлів також за
стосовують, особливо в разі заклепувальних або болтових з’єд
нань, оскільки це спрощує розбивання ферми на відправні еле
менти й скорочує загальне число болтів (заклепок). 1

Монтажні з’єднання у зварних фермах, особливо якщо ферми 
працюють на динамічні навантаження, конструюють на високо
міцних болтах, що значно спрощує монтажні роботи й забезпечує 
високу надійність конструкції.

Слабка напруженість країв фасонок дає змогу влаштовувати 
в них викружки, які зменшують концентрування напружень у 
місцях прилягання розкосів. Влаштування викружок особливо 
корисне у зварних вузлах, якщо конструкція працює на динамі
чні впливи.

Через наявність у центрі вузла підвищених напружень у ме
жах вузла має бути стовщення поясу. Це стовщення виходить у 
вузлах на заклепках або болтах завдяки вузловим фасонкам і 
накладкам; у зварних фермах у межах вузла раціонально збіль
шувати товщину вертикалів поясу.

За Н-подібного або швелерного перетину стрижнів, що мають 
гладеньку зовнішню поверхню, простими й надійними є вузли на 
фасонках, які із зовнішнього боку з’єднують усі стрижні, що під
ходять до вузла.

До фасонок прикріплюють тільки вертикальні елементи стри
жнів, через які передаються й зусилля з горизонтальних листів 
перетину. Таке прикріплення дає змогу свердлити всі отвори по 
плоских кондукторах на багатошпиндельних верстатах. Мон
тажне клепання або закріплення болтів виконують із зовнішньо
го боку вузла на вертикальних площинах.

Жорсткість вузла забезпечується за Н-подібних перетинів 
з’єднувальним листом, а за швелерних перетинів стрижнів — 
установленням кінцевих планок.

У разі влаштування стиків поясу в центрі вузла фасонки слу
гують стиковими елементами. Водночас вони зазнають значних 
напружень при передаванні зусиль із розкосів на пояси. Щоб по
легшити роботу фасонок, доцільно в місцях стиків поясів зміцню
вати їх зовнішніми накладками. Число заклепок або болтів, 
якими прикріплюють накладки, збільшується на 10 % унаслідок 
непрямого передавання зусилля. Фасонки слід брати досить тов
стими, зазвичай їх товщина має бути не меншою за товщину

А прикріплюваних елементів.
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Заклепки або болти у вузлах важких ферм слід розміщувати 
по уніфікованих рисках на відстанях, потрібних для кондуктор
ного і багатошпиндельного свердління. Уніфікація полягає в то
му, що розбивання отворів у всіх вузлах підлягає єдиній модуль
ній сітці, яка нанесена на кінці стрижнів і фасонки. У вужчих 
стрижнях виходить менше число поздовжніх рисок, ніж у широ
ких, за великих зусиль збільшується число поперечних рядів 
отворів і т.д. За такого конструювання використовують один тип 
кондуктора для всіх вузлів, що спрощує виготовлення й упоряд
ковує проектування.

Вузли ферм на монтажному зварюванні

Вузли важких ферм на монтажному зварюванні (рис. 7.38, 
7.39) за переважної дії на ферму статичних навантажень за 
конструкцією подібні до вузлів на болтах. До поясу із зовнішньо
го боку вертикалів приварюють фасонки, до яких унапусток при
єднують стрижні ґрат. Зусилля зі стрижнів ґрат на фасонку пере
дають обварюванням по контуру; слід намагатися, щоб монтажні 
шви були із зовнішнього боку вузла.

Зміцнення вертикалів поясу у вузлі фасонкою сприятливе з 
погляду напруженого стану вузла, проте за високих вертикалів 
поясів обварювання фасонки по контуру не забезпечує її досить 
тісної роботи з поясом.

Конструктивнішим є приварювання фасонок до вертикалів 
поясів стиковими швами. У цьому разі в межах вузлів доцільно 
мати стовщені вертикали поясів (вставки). Приварити розкоси до 
фасонок унапусток кутовими швами простіше, це дає змогу мати 
значні допуски при виготовленні конструкції. Однак при цьому 
з’являються значні концентратори напружень, особливо небажа
ні при динамічних впливах на конструкцію.

Приварювання стрижнів ґрат до фасонок стиковими швами із 
влаштуванням викружок на фасонках різко знижує концентру
вання напружень, але потребує досить точної роботи під час ви
готовлення й монтажу.

Монтажний стик поясів при зварних вузлах з фасонкамц за
звичай виносять у панель. Пояси у зварних фермах іноді (особ
ливо, якщо пояс працює на місцевий згин) проектують двотавро
вого перетину з вертикально встановленою стіндю. У цьому разі 
вузол компонують на одиничній фасонці, яку приварюють стико
вим швом до поясу.

Розкоси приварюють до фасонки також стиковими швами. За 
такого вирішення вузла особливу увагу приділяють ретельному 
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Розділ 7

виконанню швів і плавним підходам фасонки до стрижнів. Для 
приварювання стиковими швами полиць розкосів і фасонок на 
заводі приварюють ребра відповідної товщини.

Рис. 7.38. Зварні вузли важких ферм при кріпленні стрижнів 
фланговими (а) та стиковими (б) швами
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Вузли важких трубчастих ферм

Яків легких фермах, найраціональнішими вузлами трубчастих 
важких ферм е вузли з безпосереднім приварюванням по контуру 
стрижнів ґрат до поясів. Проте такі з’єднання в умовах монтажу 
іноді складно виконати. Найпростішими в монтажі є приєднання 
стрижнів ґрат до поясів на болтах через фасонки. Кінці стрижнів

д ґрат можна сплющувати, тимчасово приєднувати до фасонок на бол-
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Фасонка

300

Монтажний шов

Рис. 7.39. Схема 
(а) та загальний 
вигляд (б) звар
ної важкої фер
ми з одиничною 

фасонною

тах і потім прикріплювати монтажним зварюванням. Іноді фасонки 
приварюють до поясу, кінці стрижнів ґрат «окуполюються» й у них 
уварюють короткі пластини з отворами для болтів. Кінці стрижнів 
можна закінчувати заглушками із привареними до них у торець 
планками для приєднання болтами до фасонок.

Монтажні зварні вузли виконують із фігурним штампуванням 
кінців стрижнів фат й наступним обварюванням їх по контуру. 
Складними в монтажному виконанні, але досить раціональними 
з погляду роботи можуть виявитися суцільнозварні вузли на ци
ліндричних або багатокутних вставках. Особливо раціональні 
вузли при просторовому розміщенні стрижнів ферми на кульових 
вставках. Кульові вставки виготовляють із листової сталі у ви
гляді зварних півкуль.

Контрольні запитання і завдання
1. Перелічіть види балок і балкових кліток, схарактеризуйте їх.
2. Розкажіть про компонування й добір перетинів складених балок.
3. Як вибирають тип колони?
4. З яких міркувань потрібно виходити при виборі бази колони й оголовка?
5. Схарактеризуйте прийоми компонування конструкцій ферм.
6. Розкажіть про конструктивні особливості кроквяної ферми.
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8.1. Загальна характеристика каркасів 
виробничих будівель

Різноманітну промислову продукцію виготовляють у спеціа
льних будівлях, які називають виробничими, або цехами.

Виробничі будівлі обладнують кранами, конструкція і ванта
жопідйомність яких відповідають вимогам технологічного проце
су. Найпоширенішими є одноповерхові виробничі будівлі, устат
ковані мостовими електричними кранами. Такі крани, перемі
шуючись підкрановими балками на потрібній висоті, можуть об
слуговувати практично всю площу цеху, що досить зручно для 
організації найрізноманітніших виробничих процесів.

Сучасні виробничі будівлі мають великі прогони й висоту, їх 
обладнують потужними кранами, внаслідок чого в несівних 
конструкціях будівель виникають досить великі зусилля.

Комплекс несівних конструкцій, що сприймають навантажен
ня від маси обгороджувальних конструкцій будівель (покрівля, 
стінові панелі, віконні рами тощо), атмосферні навантаження 
(сніг, вітер), навантаження від кранів, а інколи й від іншого тех
нологічного устаткування, називають каркасом будівлі.

Залежно від розмірів будівлі, вантажопідйомності й режиму 
роботи кранів, зумовлених технологією виробництва, а також від 
умов і термінів будівництва несівні конструкції будівлі виготов
ляють зі сталі або залізобетону. Крім сталевих чи залізобетонних 
широко застосовують змішані каркаси виробничих будівель, у 
яких конструкції покрівлі будівлі й підкранові балки виготовля
ють зі сталі, а колони — зі збірного залізобетону.

Вибір матеріалу несівних і обгороджувальних конструкцій бу
дівлі — важливе техніко-економічне завдання, яке розв’язують 
під час проектування кожного конкретного об’єкта. Для несівних 
конструкцій виробничих будівель технічно й економічно доціль
ним є застосування сталі, тому сталеві каркаси дуже поширені в 
сучасному промисловому будівництві.

Конструктивну схему сталевого каркаса двопрогінної вироб
ничої будівлі наведено на рис. 8.1.
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Рис. 8.1. Конструктивна схема сталевого каркаса 
двопрогінної виробничої будівлі:

1 — колони; 2 — кроквяні ферми; 3 — підкранові балки; 
4 — аераційні ліхтарі; 5 — зв’язки по колонах

Основою каркаса є поперечні рами, що складаються з колон, 
жорстко затиснених у фундаменті, і ригелів (кроквяних ферм), 
які жорстко або шарнірно з’єднані з колонами. Відстань між 
осями колон у поперечному напрямку будівлі називають про
гоном.

Виробничі будівлі бувають одно- і багатопрогінними. Відстань 
між рамами називають кроком рам. У поздовжньому напрямку 
на рами обпираються підкранові балки, несівні елементи по
криття, світлоаераційні або аераційні ліхтарі.

Жорсткість і стійкість каркаса та окремих його елементів за
безпечуються системою зв’язку: вертикальними зв’язками по ко
лонах, що сприймають поздовжні зусилля від дії вітру на торець 
будівлі й сил поздовжнього гальмування кранів, горизонтальни
ми й вертикальними зв’язками по покрівлі будівлі, що забезпе
чують стійкість конструкції покриття.

До елементів каркаса будівлі кріплять обгороджувальні конс
трукції.

По ригелях рам і ліхтарю укладають плити покриття: велико
панельні або дрібнорозмірні (по прогонах). Для підтримування 
стін, віконних рам, воріт установлюють елементи стінового кар
каса (фахверк), які також кріплять до рам.

До каркасів виробничих будівель ставлятй певні вимоги. 
Конструкція будівлі має повністю відповідати її призначенню й 
водночас бути найекономічніїпою. Тому при проектуванні вироб
ничих будівель потрібно насамперед ураховувати експлуатаційні 
вимоги й економічні чинники.
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Розділ 8

Експлуатаційні вимоги. З урахуванням вимог експлуатації 
конструктивна схема каркаса має забезпечувати:

♦ зручність обслуговування й ремонту виробничого устатку
вання; це потребує відповідного розміщення колон, підкранових 
колій, зв’язок та інших елементів каркаса;

♦ нормальну експлуатацію кранового устаткування та інших 
підіймальних механізмів, у тім числі доступність огляду і ремон
ту його; каркас споруди повинен мати належну поперечну й по
здовжню жорсткість;

♦ створення необхідних умов аерації ц освітлення будівель;
♦ довговічність конструкцій, що залежить переважно від сту

пеня агресивності внутрішньоцехового середовища.
На експлуатаційні властивості каркаса будівлі значно впливає 

робота кранів. Оскільки впливи є динамічними, часто повторюва
ними і великими, вони призводять до швидкого спрацювання й 
пошкодження конструкцій каркаса, особливо підкранових балок. 
Тому при проектуванні каркаса будівлі особливу увагу слід приді
ляти експлуатаційному режиму роботи мостових кранів.

Розрізняють п’ять режимів роботи кранів: з ручним приводом 
(Р), з машинним приводом легкий (Л), середній (С), важкий (В) і 
досить важкий (ДВ).

Крани, що мають найтяжчі режими роботи й істотно вплива
ють на роботоздатність будівельних конструкцій каркаса будівлі, 
виокремлені в спеціальну групу кранів «особливого» режиму ро
боти. До них належать крани досить тяжкого режиму роботи, ли
варні та інші крани тяжкого режиму роботи, які застосовують у 
металургійному виробництві.

Під час проектування й розрахунку конструкцій будівель, об
ладнаних кранами «особливого» режиму роботи, потрібно врахо
вувати спеціальні вимоги (особливі коефіцієнти умов роботи, ме
нші граничні гнучкості, прогини й деформації, конструктивні 
обмеження тощо), наведені у нормах проектування сталевих 
конструкцій.

На роботу будівельних конструкцій будівлі значно впливає 
внутрішньоцехове середовище. Ступінь агресивного впливу внут
рішньоцехового середовища на сталеві конструкції визначається 
швидкістю корозійного ушкодження металу, що виражається у 
міліметрах за рік. Ця швидкість залежить, у свою чергу, від кон
центрації агресивних газів і вологості середовища. Проектуючи 
металеві конструкції будівлі з агресивним середовищем, слід за
стосовувати гладенькі, відкриті елементи, які доступні для очи
щення й фарбування, з відповідними захисними лакофарбовими

А покриттями.
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У деяких будівлях, особливо металургійного виробництва, 
сталеві конструкції зазнають високих теплових впливів (нагрі
вання до температури 150 °С і вище), випадкових впливів роз
плавленого металу або вогню. При нагріванні сталевих конс
трукцій до температури 100 - 150 °С і більше руйнується їх за
хисне лакофарбове покриття, при нагріванні до 400 - 500 °С і 
більше знижуються міцнісні властивості сталі. Тому проектую
чи металеві конструкції таких будівель, потрібно передбачати 
спеціальний захист конструкцій від надмірного нагрівання. У 
разі тривалого впливу променевої чи конвекційної енергії або 
за короткочасного безпосереднього впливу вогню застосовують 
підвісні металеві екрани, футерівки із цегли або жароміцного 
бетону. Від бризок розплавленого металу й за небезпеки його 
прориву конструкції захищають облицюваннями з вогнетривкої 
цегли або жаротривкого бетону із захистом їх від механічних 
пошкоджень.

При проектуванні будівель, які експлуатуються в умовах 
низьких температур (кліматичний пояс із розрахунковими тем
пературами від -40 до -65 °С), може відбуватися крихке руйну
вання сталі, тому потрібно враховувати деякі спеціальні вимоги. 
Конструкції розраховують тільки за пружної стадії роботи, пе
редбачають додаткові зв’язки вздовж покриття, зменшують роз
міри температурних відсіків, передбачають заходи, що зменшу
ють концентрацію напружень.

8.2. Компонування конструктивної схеми каркаса
Проектування каркаса виробничої будівлі починають із ком

понування його конструктивної схеми. Вихідним матеріалом є 
технологічне завдання, в якому задано розміщення й габаритні 
розміри агрегатів та устаткування цеху, кількість кранів, їх ван
тажопідйомність і режим роботи. Технологічне завдання містить 
дані про ділянку будівництва, умови експлуатації цеху (освітле
ність, волого-тепловий режим тощо).

Під час компонування конструктивної схеми каркаса вирішу
ють питання розміщення колон будівлі в плані (розбивка сітки 
колон), вибирають схему поперечної рами, встановлюють внут
рішні габаритні розміри будівлі, визначають генеральні розміри 
основних конструктивних елементів каркаса, вибирають систему 
зв’язок по колонах і покрівлі будівлі, компонують конструкції 
підкранових колій. Крім того, встановлюють типи обгороджува
льних конструкцій (стіни, покрівлі).

А
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Розділ 8

8.3. Розбивка сітки колон
Розміщення колон у плані вибирають з урахуванням техноло

гічних, конструктивних та економічних міркувань. Його узго
джують з габаритними розмірами і розміщенням технологічного 
устаткування, напрямком вантажопотоків. Розміри фундаментів 
під колони узгоджують із розміщенням і габаритними розмірами 
підземних споруд (фундаментів під робочі агрегати, димоходів, 
колекторів тощо). Потрібно також ураховувати можливі зміни 
технологічного процесу й пов’язане з цим збільшення габаритних 
розмірів робочих агрегатів, що передбачає призначення збіль
шеної сітки колон.

Вважливою технологічною вимогою при розміщенні колон е 
влаштування каркаса цеху якомога більшої жорсткості, що необ
хідно для нормальної експлуатації кранів і збереження обгоро
джувальних конструкцій. Тому потрібно вибирати таку розбивку 
колон у плані, за якої несівні колони багатопрогінної будівлі роз
мішуватимуться на одній поперечній осі й входитимуть до скла
ду поперечних рам.

Відповідно до вимог уніфікації виробничих будівель відстань 
між колонами упоперек (розміри прогонів) і вздовж (крок колон) 
будівлі становить по 6 м. Зважаючи на це, колони будівель у 
плані розставляють за модульною сіткою розбивних осей. Крок 
колони однопрогінних будівель (рис. 8.2), а також крок крайніх 
(зовнішніх) колон багатопрогінних будівель не залежать від роз
міщення технологічного устаткування, тому він дорівнює 6 або 
12 м. Крок крайніх колон (6 або 12 м) для кожного конкретного 
випадку визначають порівнянням варіантів. Біля торців будівлі 
колони зазвичай зміщують з модульної сітки на 500 мм для
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Рис. 8.2. Сітка колон однопрогінної будівліА
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зручності оформлення кутів будівлі стандартними обгороджу
вальними плитами і панелями, що мають модульні розміри 6 або 
12 м. Зміщення колон з розбивних осей небажане, оскільки біля 
торця будівлі поздовжні елементи сталевого каркаса мають мен
шу довжину, що призводить до збільшення типорозмірів кон
струкцій.

У багатопрогінних будівлях крок внутрішніх колон залежно 
від технологічних вимог (наприклад, передавання продукції із 
прогону в прогін) беруть збільшеним і таким, що дорівнює кроку 
зовнішніх колон.

За більших розмірів будівлі у плані в елементах каркаса мо
жуть виникати великі додаткові напруження від зміни темпера
тури. Тому за потреби будівлю поділяють на окремі відсіки попе
речними й поздовжніми температурними швами. За нормами 
проектування встановлюють граничні розміри температурних 
відсіків, при яких кліматичні температурні впливи можна не 
враховувати:

Категорія 
будівлі

Сталевий каркас Змішаний каркас 
(залізобетонні колони)

Довжина 
відсіку 
вздовж 
будівлі

Ширина 
відсіку 

впоперек 
будівлі

Довжина 
відсіку 
вздовж 
будівлі

Ширина 
відсіку 

впоперек 
будівлі

Опалювані 230/160 150/110 65 65
Неопалюва
ні й гарячі 
цехи 200/140 120/140 45 45

Найпоширеніший спосіб влаштування поперечних темпера
турних швів полягає в тому, що в місці поділу будівлі ставлять 
дві поперечні рами (не пов’язані між собою поздовжніми елемен
тами), колони яких зміщують від осі на 500 мм у кожен бік, по
дібно до того, як це виконують біля торця будівлі (рис. 8.3).

Поздовжні температурні шви виконують або розчленуванням 
багатопрогінної рами на дві (чи більше) самостійні, що пов’язано 
з установленням додаткових колон, або з рухомим у поперечному 
напрямку обпиранням одного чи обох ригелів на1 колону за допо
могою котків або іншого пристрою. У першому випадку передба
чається додаткова розбивна вісь на відстані 1000 або 1500 мм від 
основної (див. рис. 8.3).
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Рис. 8.3. Сітка колон багатопрогінних будівель. 
Влаштування температурних швів:

а — поперечних; б — прилягання взаємно перпендикулярних прогонів
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8.4. Системи покриттів

Для покриття одноповерхових виробничих будівель найраціо- 
нальнішою є рамна система, яка складається з колон і ригелів — 
кроквяних ферм, що обпираються на них (рис. 8.4, а).

Рис. 8.4. Схема покриттів: 
а — з обпиранням кроквяних ферм на колони; б — із застосуванням 

кроквяних ферм

Якщо крок внутрішніх колон у багатопрогінних будівлях 
більший, ніж зовнішніх, то по внутрішніх колонах установлюють 
підкроквяні ферми, які є опбрами для проміжних кроквяних 
ферм (див. рис. 8.4, б). За великого кроку внутрішніх колон і кра
нів великої вантажопідйомності іноді проектують з’єднану під- 
краново-підкроквяну ферму, на яку обпираються і кроквяні фер
ми, і мостові крани. А
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Рис. 8.5. Схема покриття з поперечним розміщенням ліхтарів

Розміщення ліхтарів на будівлях може бути поздовжнім або 
поперечним (рис. 8.5). Найчастіше застосовують схему покриття з 
поздовжнім розміщенням ліхтарів, оскільки при цьому спрощу
ється типізація конструкції покриття.

8.5. Компонування поперечних рам
Для металевих каркасів виробничих будівель основними е 

рами зі стояками суцільного чи наскрізного перетину, жорстко 
затисненими в основі, і ригелями у вигляді кроквяних ферм. Ри
гелі суцільного перетину мають деяку перевагу порівняно з на
скрізними: вони менш трудомісткі у виготовленні, транспорта- 
бельніші, а їх менша будівельна висота зумовлює певне знижен
ня висоти стін і зменшення об’єму будівлі. Проте їх застосовують 
рідше через гірші порівняно з наскрізними ригелями показники 
щодо витрати металу.

З’єднання ригелів з колонами може бути жорстким або шар
нірним. В однопрогінних рамах жорстке з’єднання доцільне за 
наявності значних горизонтальних впливів мостових кранів, 
особливо за тяжкого режиму їхньої роботи, а також у будівлях, 
обладнаних кранами із жорстким підвісом або іншими спеціаль
ними кранами, які зазнають великих динамічних впливів.

У багатопрогінних рамах, які мають більшу горизонтальну 
жорсткість, зазвичай здійснюють шарнірне з’єднання ригелів з 

д колонами. Таке з’єднання особливо доцільне у вузлах приляган
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ня ригелів до внутрішніх колон за однакової висоти суміжних 
прогонів, оскільки при жорсткому з’єднанні передача більших 
опорних моментів, що виникають у цих вузлах, пов’язана зі знач
ними конструктивними труднощами.

З метою ширшого використання типових металевих ферм для 
будівель з металевим і змішаним каркасами доцільно впрова
джувати шарнірне з’єднання ригеля з колонами. Для рам із жор
стким з’єднанням ригеля з колонами типових схем поки що не 
розроблено через складність урахування рамного моменту, зна
чення якого заздалегідь невідоме й визначається розрахунком 
для кожної проектованої будівлі.

Рами сучасних виробничих будівель часто мають досить скла
дні схеми. Залежно від призначення будівлі можуть бути одно- й 
багатопрогінними; з ригелями на одному рівні та з перепадами 
по висоті.

8.6. Конструкція покриття
Система покриття виробничих будівель складається з по

крівельних (обгороджувальних) конструкцій, несівних елемен
тів (прогонів, ферм, ліхтарів), на які обпирається покрівля, і 
зв’язок уздовж покриття, що забезпечують просторову незмін
ність, жорсткість і стійкість усього покриття і його окремих еле
ментів.

Конструкцію покрівельного покриття виробничих будівель 
передбачають із застосуванням прогонів або без них. У першому 
випадку між кроквяними фермами через 1,5 - 3,0 м установлю
ють прогони, на які укладають дрібнорозмірні покрівельні пли
ти, листи, настили. У другому випадку безпосередньо на кроквя
ні ферми кладуть великорозмірні плити або панелі завширшки 
1,5 - 3,0 м і завдовжки 6 або 12 м, що поєднують функції несівних 
і обгороджувальних конструкцій. Обидва ці варіанти застосову
ють для опалюваних будівель незалежно від кроку кроквяних 
ферм (6 або 12 м). При конструюванні покрівлі враховують тех
нологічні й економічні чинники: призначення будівлі, темпера
турний режим внутрішньоцехового середовища, вартість будів
ництва, наявність виробничих баз з виготовлення великорозмір
них панелей у межах споруджуваного об’єкта, уі^ови транспорту
вання, забезпеченості необхідними монтажними механізмами 
тощо. На рис. 8.6 наведено приклад покрівельного покриття (ме- 
талочерепиці), комплектуючих для даху та зразки профільного 
настилу.
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Рис. 8.6. Покрівельне покриття (металочерепиця):
а — параметри покриття; б — квітлькгуючі для покрівлі; в — профільний на
стил; 1 — гребінь; 2 — торцева планка; 3 — планка внутрішнього стику; 4 — 
карнизна планка; 5 — снігозатримувач; 6 — стикова (пристінна) планка; 7 —

А зовнішній кут; 8 — внутрішній кут
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Покрівля із застосуванням прогонів значно легша завдяки 
невеликому прогону обгороджувальних елементів, але потребує 
більшої витрати металу (прогони виготовляють переважно ста
левими) і більш трудомістка в монтажі. Безпрогінна покрівля 
індустріальна й проста в монтажі, забезпечує меншу витрату 
сталі (при застосуванні залізобетонних панелей); основний недо
лік її — більша власна вага.

Зниження ваги покрівельної конструкції має надзвичайно 
важливе значення, оскільки це зменшує вартість не тільки конс
трукції покрівлі, а й усіх конструкцій, що розміщуються нижче: 
ліхтарів, ферм, колон і фундаментів.

Усе це потрібно враховувати під час техніко-економічного по
рівняння можливих варіантів конструкції покрівлі, на основі яко
го й вибирають оптимальне вирішення для конкретної будівлі.

8.7. Прогони
Найпростішими прогонами є балки із прокатних швелерів або 

двотаврів. Такі прогони раціональні за довжини 5 м. Якщо крок 
ферм становить 12 м, то прокатні прогони не застосовують, оскі
льки вони дуже важкі, що призводить до великої витрати сталі 
(рис. 8.7).

Широко застосовують прогони із гнутих листів завтовшки 4 - 
6 мм швелерного перетину. Прогони з гнутого профілю дещо лег
ші, ніж прокатні, проте їх питома вартість вища (через вишу вар
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Рис. 8.7. Установлення суцільних прогонів: 
а — на гребені; б — на розжолобках; в — на ліхтарі
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тість листової сталі і профілювання). Прогони з гнутих листів 
можуть мати порівняно більшу висоту за відносно тонкої стінки, 
тому їх застосовують за кроку ферми 5 і 12 м з легкою (холодною) 
покрівлею. За більших навантажень і кроку 12 м прогони з гну
тих профілів також занадто металомісткі, у цьому разі раціона
льніше використовувати наскрізні прогони (рис. 8.8).

Рис. 8.8. До розрахунку прогонів: 
а — схема дії навантаження; б — розв’язка прогонів у площині схилу 

тяжами; в — до визначення розрахункових зусиль у прогоні
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На гребені покрівлі багатопрогінних будівель, над склінням 
ліхтарів застосовують прогони, складені з прокатних профілів, 
або гнуті профілі ускладненої форми.

8.8. Колони

Сталеві колони поділяють на три типи: сталого по висоті пе
ретину (рис. 8.9), жорстко зв'язані між собою — роздільні (рис. 
8.10), змінного по висоті перетину — ступінчасті у вигляді двох 
стояків (рис. 8.11).

ба
Рис. 8.10. Роздільні колони: 

а — при розширенні будівлі; б— 
при низькому розміщенні важких 

кранів
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Рис. 8.9. Колони сталого по висоті 
перетину:

а — суцільного; б — наскрізного

У колонах сталого по висоті перетину навантаження від мос
тових кранів передається на стрижень колони через консолі, на 
які обпираються підкранові балки. Стрижень колони може бути 
суцільного або наскрізного перетину. Перевагами колон сталого 
перетину (особливо суцільних) е їх конструктивна простота й не
велика трудомісткість виготовлення. Ці колони експлуатують за 
порівняно невеликих кранових навантажень ((? = 15...20 т) і не-

А значної висоти цеху (А = 8... 10 м).
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Рис. 8.11. Ступінчасті колони: 
а — суцільного перетину, б — наскрізного перетину; в — з прорізом з боку коло

ни; г — з прорізом у стінці колони
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Якщо крани мають більшу вантажопідйомність, то доцільніше 
застосовувати ступінчасті колони (рис. 8.11), які для одноповерхо
вих виробничих будівель є основним типом колон. Підкранова ба
лка в цьому разі обпирається на уступ нижньої ділянки колони й д 
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розміщується вздовж осі її гілки, яку називають підкрановою. Верх
ня ділянка колони має суцільний перетин, нижня за ширини до 
1 м включно — суцільний, за більшої ширини — наскрізний.

У будівлях, обладнаних кранами «особливого» режиму роботи, 
потрібно оглядати й ремонтувати підкранові колії без зупинення 
мостових кранів, тому колони таких цехів або виконують із роз
ширеною нижньою частиною, щоб мати габарит проходу між 
краном і внутрішньою гранню верхньої частини колони, або для 
проходу влаштовують проріз у верхній частині колони.

У крайніх колонах наскрізного перетину підкранову гілку за
звичай проектують двотаврового перетину, зовнішню для зруч
ності прилягання стіни — у формі швелера. Колони можуть мати 
три ділянки з різними перетинами по висоті (двоступінчасті ко
лони), додаткові консолі для кранів тощо.

Генеральні розміри колон (ширину й висоту верхніх і нижніх 
частин) визначають залежно від висоти цеху, вантажопідйомнос
ті й режиму роботи кранів. Це вирішують при компонуванні по
перечної рами.

У роздільних колонах підкрановий стояк проектують з одного 
прокатного або зварного двотавра, пов’язаного із шатровою коло
ною гнучкими горизонтальними планками 8 = 10... 12 мм. Завдя
ки цьому стояк працює тільки на осьову силу з розрахунковою 
довжиною в площині рами, що дорівнює відстані між планками. 
Роздільні колони застосовують порівняно рідко; вони раціональні 
при низькому розміщенні кранів великої вантажопідйомності й 
зручні при розширенні цеху.

8.9. Елементи стінового заповнення
Фахверком називають систему конструктивних елементів 

(стояків, ригелів, розпірок), призначених для підтримання стіно
вого обгородження будівлі, а також оформлення прорізів (вікон, 
воріт для автомобільних і залізничних в’їздів тощо).

Як обгороджувальні конструкції стін найчастіше застосовують 
типові великорозмірні стінові панелі завдовжки 6 і 12 м і завши
ршки 1,2 і 1,8 м. Для неопалюваних будівель використовують 
армоцементні й залізобетонні ребристі панелі, для опалюва
них — суцільні панелі прямокутного перетину, армопінобетонні 
або залізобетонні тришарові (із середнім шаром з утеплювача).

Панелі кріплять до колон і стояків фахверка й передають на 
них вертикальне навантаження від власної ваги.

Вітрове навантаження кожна панель сприймає самостійно і
А передає його на колони або стояки фахверка.
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Рис. 8.12. Фахверк для поздовжніх панельних і блокових стін: 
а — кріплення панелей безпосередньо з колонами; б — фахверк у вигляді 

окремих стояків; в-те саме, з розкріпленням стояків з розпірками;
г — типи перетинів елементів фахверка

Блокові з ніздрюватих бетонів і цегляні конструкції стін опа
люваних будівель е самонесівними, тобто такими, що сприйма
ють власну вагу. Вітрове навантаження зі стіни передається на 
колони або стояки фахверка.

Схема елементів фахверка залежить від виду застосовуваного 
стінового заповнення. Панелі завдовжки 6 і 12 м у поздовжніх 
стінах кріплять безпосередньо до колон каркаса (рис. 8.12, 8.13). 
Не застосовують фахверк для блокових і цегляних самонесівних 
стін за кроку колон 6 м. За кроку зовнішніх колон 12 м і викорис
тання стінових панелей завдовжки 6 м (що може зумовлюватися 
можливостями місцевих баз будівельної індустрії), а також при 
блокових і цегляних стінах між колонами встановлюють стояк 
фахверка. Цей стояк сприймає вертикальне навантаження від 
ваги панелей і вітровий вплив. Своїм верхнім кінцем стояк фах
верка обпирається на поздовжню зв’язувальну ферму на рівні
нижніх поясів кроквяних ферм. А
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Рис. 8.13. Фахверк для поздовжніх стін з хвилястих азбестоцементних 
або металевих листів:

а — без стояків; б — зі стояком; в — з укріпленням ригелів тяжами; г — типи 
перетинів елементів фахверка

У 
І ч.

Рис. 8.14. Схема фахверка торцевої стіни
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Кроквяні ферми

Листовий 
шарнір

Стояк

Вузол А

6

Рис. 8.15. До розрахунку стояків фахверка: 
а — конструктивна схема; б — листовий шарнір; 

в — розрахункова схема

Щоб обмежити гнучкість стояків фахверка у високих будівлях, 
їх розкріплюють у площині стіни розпірками, що зменшують їх
ню розрахункову довжину у бік меншої жорсткості.

У разі влаштування стін із хвилястих азбестоцементних, ста
левих або алюмінієвих листів фахверк повинен мати горизон
тальні ригелі, до яких підвішують листи. Ці ригелі сприймають С£ 
навантаження від ваги листів і дії вітру. а

За кроку колон 6 м ригелі кріплять безпосередньо до колон, а 2 
за кроку 12 м для зменшення прогону ригеля встановлюють сто- — 
як фахверка. За кроку колони 12 м підвісні стіни можуть і не ма- ц 
ти стояків фахверка. У цьому разі ригелі проектують із гнутих 8 
профілів, які розвинені у горизонтальному напрямку і працюють 5 
із прогоном 12 м на горизонтальне навантаження від вітру (яке 
порівняно невелике). У вертикальній площині ригелі можна 
розкріпити натягнутими тяжами з круглої сталі, і вони працюва- о 
тимуть на вигин від вертикального навантаження з невеликим т 
прогоном, що дорівнює відстані між тяжами.
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Для стіна із хвилястих сталевих листів відстань між ригелями 
становить не більше ніж 2,25 м, а для стін із хвилястих азбесто
цементних листів — 2,4 м (довжина листа 2,5 м мінус напусток 
розміром 100 мм). Розміщення ригелів фахверка має узгоджува
тись з віконними й ворітними прорізами.

Рис. 8.16. Кріплення холодних (а) і теплих (б) 
стінових панелей
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Влаштування торцевих стін будівлі внаслідок великих розмі
рів прогонів завжди потребує встановлення проміжних стояків 

д фахверка.
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Стояки торцевого фахверка (рис. 8.14) своїм верхнім кінцем об
пираються на поперечні зв’язувальні ферми на рівні нижніх поясів 
кроквяних ферм. Щоб не протидіяти прогинанню кроквяних ферм у 
разі впливу тимчасових навантажень, вони обпираються за допо
могою листових шарнірів. Такий шарнір має вигляд тонкого листа 
(З = 8... 10 мм) завширшки 150-200 мм, який у вертикальній 
площині легко вигинається і не перешкоджає прогинанню фер
ми, а в горизонтальному напрямку працює як жорсткий елемент, 
передаючи реакцію фахверкового стояка на зв’язувальну ферму. 
Стояки торцевого фахверка розраховують на позацентровий 
стиск від ексцентрично прикладеної ваги стінового заповнення й 
вітрового навантаження (рис. 8.15).

Стінові панелі-перемички кріплять за допомогою опорних 
столиків, приварених до колон або до стояків фахверка. Рядові 
панелі обпираються на панелі, що лежать нижче, й кріпляться 
до колон пристроями, які передають тільки горизонтальні зусил
ля. Холодні ребристі панелі кріплять за допомогою гнучких еле
ментів, що мають на одному кінці штир, який вставляють у ребра 
панелей, а на іншому — різь із гайкою, якою панель притягують 
до колони.

Суцільні панелі кріплять оцупками із кутиків, зчеплених 
один з одним (рис. 8.16). Блокові й цегляні самонесівні стіни крі
плять до колон гаками із круглої сталі діаметром 12 -14 мм. 
Один кінець гака обхоплює полицю або гілку колони, інший — 
закладають у шов мурування.

Рис. 8.17. Кріплення хвилястих азбестових або металевих листів 
гаками (а) і клямрами (б) Ча
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Розділ 8

Хвилясті азбестоцементні, сталеві або алюмінієві листи кріплять 
до ригелів за допомогою спеціальних клямр або гаків із круглої 
сталі (рис. 8.17). У разі застосування алюмінієвих листів потрібно 
вжити заходів щодо електрохімічної корозії в місцях контакту сталі 
й алюмінію. Кріпильні деталі мають бути оцинковані або кадмійо
вані. Полицю ригеля, що стикається з листами, слід обробляти за
хисним покриттям або забезпечувати ізолювальне мурування.

8.10. Сталеві каркаси багатоповерхових будівель
Багатоповерхові будівлі (20 - ЗО поверхів і вище) надають мі

ському ансамблю архітектурної виразності. В одній такій будівлі 
можна розмістити великі державні адміністративні установи 
(міністерства, департаменти тощо), комунальні підприємства (на
приклад, готель), навчальні заклади, як це зроблено в будівлі 
університету в Москві (рис. 8.18).

За великої поверховості будівель конструкції раціонально по
діляти на несівні й обгороджувальні. Функції несівних конструк
цій виконує каркас із високоміцних матеріалів (сталь, залізобе
тон), функції обгороджувальних — легкі стінові панелі з ефек
тивних термоізоляційних матеріалів.

Такі конструкції високоіндустріальні, що значно скорочує тер
міни спорудження будівель; будівельний майданчик при цьому 
має мінімальні розміри.

Каркаси можуть бути сталевими, залізобетонними (із гнучкою 
й жорсткою арматурами) і змішаними: колони нижніх поверхів 
виготовлені зі сталі, верхніх — із залізобетону.

Матеріали для каркаса вибирають на основі техніко- 
економічного аналізу з урахуванням конкретних умов будівниц
тва. З підвищенням поверховості будівлі доцільність застосуван
ня сталевого каркаса збільшується.

Головною перевагою сталевого каркаса є висока міцність ма
теріалу, що дає змогу вибирати мінімальні розміри перетинів 
колон і таким чином збільшувати корисну площу приміщень. 
Тому в нижніх поверхах будівель (25 - ЗО поверхів і більше) до
цільно проектувати колони з низьколегованої сталі.

Щоб захистити сталевий каркас від пожежі й корозії, його еле
менти бетонують, облицьовують керамічними блоками, спеціа
льними плитами й вкривають захисними речовинами.

Каркас багатоповерхової будівлі сприймає значні наванта
ження: вертикальні — власну вагу будівлі, корисні навантажен
ня приміщень і горизонтальні — вітрові й сейсмічні (у відповід-

А них районах) впливи.
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Основними конструктивними елементами каркаса є колони і 
балки.

Витрати сталі на елементи каркаса розподіляються так, %:
♦ колони — 40 - 60;
♦ балки перекриттів і фахверки — ЗО - 50;
♦ сходи й ліфтові шахти — 3-6;
♦ зв’язки — 2-7.
Орієнтовно витрату металу (кг/м3) на спорудження сталевого 

каркаса, віднесеного до 1 м3 будівлі, обчислюють за формулою
_ 12 + п 
с‘—‘

де п — число поверхів.
Колони і балки утворюють систему, що сприймає вертикальні 

й горизонтальні навантаження і передає їх на фундамент. Крім 
того, система повинна мати потрібну жорсткість у горизонталь
ному напрямку, щоб зміщення будівлі від вітрових навантажень 
не перевищували допустимих норм.

Фундамент, як правило, проектують у вигляді суцільної залі
зобетонної плити, що розподіляє нерівномірні прикладені до 
фундаменту навантаження по всій площі основи будівлі.

Вертикальні навантаження через балки перекриття переда
ються на колони, а потім на фундамент. Для сприйняття й пере
дачі горизонтальних навантажень на фундамент потрібно ство
рити в каркасі «жорсткі в горизонтальному напрямку системи.

Такі системи бувають двох видів:
1) у вигляді вертикальних зв’язок, які розміщені на деякій 

відстані одна від одної і зв’язані між собою горизонтальними 
жорсткими дисками;

2) у вигляді рамних конструкцій, що розміщені по кожному 
ряду колон і зв’язані горизонтальними дисками.

У першому випадку горизонтальна жорсткість каркаса забез
печується системою вертикальних і горизонтальних дисків, що 
сприймають усе вітрове навантаження.

Колони і балки, які не входять до системи дисків, конструю
ють як звичайну балкову систему із шарнірним з’єднанням у 
вузлах. Вони сприймають лише вертикальне навантаження.

У другому випадку горизонтальна жорсткість каркаса забез
печується рамними системами, розміщеними на кожному ряду 
колон із жорстким з’єднанням балок з колонами (рис. 8.19).

Зв’язувальна система відповідає принципу концентрування 
матеріалу й дає змогу більшість елементів каркаса і їх з’єднання 
проектувати легшими, найпростішої конструктивної форми й

X максимально типізувати, тому зв’язувальна система є кращою.
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Рис. 8.19. Схеми сталевого каркаса зі зв’язками 
у вигляді вертикальних ферм (а), рамної системи (б) 

та з підвісними перекриттями (в)
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Рамна система, складніша щодо конструктивного оформлення 
й менш жорстка, може виявитися раціональною для порівняно 
невисоких будівель.

Горизонтальні диски проектують через кілька поверхів. Вони 
мають вигляд замонолічених залізобетонних плит перекриття, 
іноді з додатковими системами горизонтальних зв’язок.

Ці жорсткі перекриття потрібні для перерозподілу вітрового 
навантаження між вертикальними зв’язками й забезпечення 
загальної жорсткості каркаса.

Вертикальні зв’язки проектують у вигляді консольних ферм, за- 
тиснених у фундамент. У місцях затиснення ферм фундамент за
знає досить значних місцевих силових впливів, що виникають при 
вітрових навантаженнях. У рамній системі зусилля від вітрових 
навантажень передаються на фундамент рівномірніше (рис. 8.19).

Іноді вертикальні зв’язки проектують у вигляді суцільних за
лізобетонних стінок або вертикальних просторових систем- 
оболонок.

На потужні вертикальні ферми може передаватися не тільки 
горизонтальне, а й вертикальне навантаження. У цьому разі між
поверхові перекриття підвішують до тяг, закріплених на горизон
тальних траверсах. За відсутності колон вага каркаса зменшується.

Щоб збільшити поперечну жорсткість, тяги можна закріплю
вати у фундаменті, створюючи в них попереднє навантаження, і 
в такий спосіб включати їх у роботу на горизонтальне наванта
ження.
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8.11. Розміщення колон у плані й по висоті будівлі
Конфігурація будівлі в плані залежить від її функціонального 

призначення та архітектурного задуму. Найпростіші конструк
тивні вирішення каркаса отримують за квадратного або прямо
кутного плану будівлі. Під час розбиття сітки колон слід намага
тися, щоб колони в плані утворювали стандартні чарунки або 
щоб відстані між ними підпорядковувалися єдиному модулю 
(рис. 8.20). У цьому разі можна домогтися максимальної типізації 
елементів каркаса — колон і балок, а також елементів обгоро
джувальних конструкцій, стін і перекриттів. Крім того, відстані 
між колонами визначають витрату сталі на каркас: зі збільшен
ням кроку загальна маса колон зменшується, а маса балок зрос
тає; зі зменшенням кроку колон — навпаки. Отже, існує оптима
льний крок колон, за якого загальна витрата сталі буде мініма
льною. Розмір оптимального кроку колон залежить від висоти

А будівлі, він зменшується зі зниженням будівлі.

406 -



Розділ 8

Рис. 8.20. Розбиття колон і розміщення зв’язок у квадратному (а) 
і прямокутному (б) плані будівлі

Рис. 8.21. Розміщення зв’язок 
у плані:

а — адміністративна будівля;
б — будівля на Котельничеській 

набережній (Москва)
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У будівлях заввишки ЗО - 40 поверхів оптимальний крок ко
лон становить 4-6 м. Проте за архітектурно-планувальними 
вимогами його найчастіше беруть більшим за оптимальний. Як
що будівля має складну конфігурацію в плані, то потрібно роз
членувати її на окремі прямокутні контури, всередині яких крок 
колон має бути стандартним або підпорядкованим загальному 
модулю (рис. 8.21). По висоті будівлі колони слід розміщувати без 
переривання. Однак якщо в будівлі потрібно влаштувати примі
щення великого об’єму, то доводиться переривати колони. Тоді 
колони, розміщені вище ніж ці приміщення, обпирають на несів- 
ні перекриття, конструкціями яких є важкі ферми заввишки 
один поверх або потужні суцільні балки. Таке компонування 
значно ускладнює й здорожчує конструкцію, тому його намага
ються уникати.

Контрольні запитання і завдання
1. Перелічіть відправні елементи металевих конструкцій одноповерхових 

промислових будівель.
2. Назвіть застосовувані види легких конструкцій промислових будівель.
3. Розкажіть про компонування конструктивної схеми каркаса.
4. Що таке фахверк?
5. Як розбивають сітки колон?
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Розділ 9

ЛИСТОВІ КОНСТРУКЦІЇ

9.1. Основи складання листових конструкцій
Листовими називають конструкції, що складаються пере

важно з металевих листів або стрічок і призначені для зберіган
ня, транспортування, перевантаження або переробки рідин, газів 
і сипких матеріалів.

Номенклатура листових конструкцій: резервуари для збері
гання рідин; газгольдери для зберігання газів; бункери й силоси 
для зберігання й перевантаження сипких матеріалів; трубопро
води великого діаметра для транспортування газів, рідин і по
дрібнених або зріджених твердих речовин; кожухи доменних пе
чей, повітронагрівників, пиловловлювачів, електрофільтрів, 
скруберів; спеціальні листові конструкції хімічної і нафтозавод- 
ської апаратури; барабанні обертові печі для випалювання твер
дих речовин.

Навіть із цього далеко не повного переліку видно, як широко 
застосовують листові конструкції в народному господарстві.

Особливості листових конструкцій. Умови роботи листо
вих конструкцій досить різноманітні: вони можуть бути надзем
ними, наземними, напівзаглибленими, підземними, підводними, 
можуть сприймати статичне й динамічне навантаження, працю
вати під низьким, середнім і високим тиском, під вакуумом, під 
впливом низьких, середніх і високих температур, під дією нейт
ральних або агресивних середовищ тощо.

Основні особливості листових конструкцій, що відрізняють їх 
від інших металевих конструкцій, описані нижче.

Шви листових конструкцій мають одночасно задовольняти 
вимоги міцності й щільності.

У з’єднаннях різних оболонок листових конструкцій, у затис
ненні оболонок у кілець жорсткості й у днищ виникають локаль
ні напруження крайового ефекту, які слід ураховувати під час 
проектування листових конструкцій.

Листові конструкції характеризуються відносно великою дов
жиною зварних з’єднань, яка майже вдвічі перевищує довжину 
швів звичайних металевих конструкцій на одиницю ваги.

_____________ 409
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При виготовленні листових конструкцій виконують операції, 
які не передбачаються при виробництві звичайних металевих 
конструкцій, а саме: фасонне розкроювання листового прокату; 
вальцювання обичайок з листової сталі й кілець із фасонної ста
лі; виготовлення рулонних заготовок; штампування габаритних 
опуклих днищ чи обичайок та ін.

Для листових конструкцій завтовшки менш як 4 мм доцільно 
використовувати рулонну холоднокатану сталь (ГОСТ 8596-57), 
а за товщини 4-10 мм — рулонну гарячекатану сталь (ГОСТ 
19903 - 74). Нині металургійні заводи випускають рулонну гаря
чекатану сталь завтовшки до 16 мм.

Автоматичне й напівавтоматичне дугове монтажне зварюван
ня, а також електрошлакове монтажне зварювання в негабарит
них листових конструкціях використовують значно ширше, ніж в 
інших типах металевих конструкцій.

У деяких випадках раціонально застосовувати двошарову стін
ку або попереднє напруження циліндричних листових конструк
цій (нижньої частини корпусу вертикальних резервуарів велико
го об’єму, габаритних циліндричних посудин хімічної й нафтоза- 
водської апаратури), яке виконують обтисненням оболонки висо
коміцною стрічкою або дротом.

У конструкціях, що працюють на інтенсивне розтягання (у 
кульових резервуарах високого тиску, у нижній частині стінки 
вертикальних циліндричних резервуарів місткістю ЗО 000 - 
100 000 м3 тощо) перспективне застосування високоміцної сталі.

У резервуарах для кислот та інших агресивних рідин з боку 
агресивного середовища доцільно застосовувати біметал (листи з 
вуглецевої, низьколегованої або теплостійкої сталі, плаковані 
неіржавною сталлю) або нікель.

Зовнішню поверхню резервуара й газгольдера від корозії за
хищають лакофарбовою плівкою. Нижню поверхню плоского 
днища вертикального циліндричного резервуара або газгольдера 
від корозії захищають ізоляційним шаром, який влаштовують на 
піщаній основі.

Внутрішню поверхню листових сталевих конструкцій від ко
розії захищають тільки у разі зберігання продуктів, агресивних 
до сталі (наприклад, для захисту від корозії застосовують пер
хлорвінілове покриття внутрішньої поверхні резервуарів для сір
чистої нафти).
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9.2. З’єднання листових конструкцій
Шви листових конструкцій на відміну від з’єднань звичайних 

будівельних конструкцій мають бути не тільки міцними, а й не
проникними.

У листових конструкціях застосовують стикові, внапусток і 
Т-подібні з’єднання. Найраціональнішим типом з’єднання листів 
або стрічок є стикове, виконане зварювальним трактором. Листи 
завтовшки менш як 5 мм з’єднують унапусток. Нині заводи ру
лонних заготовок освоїли зварювання у стик листів завтовшки 
від 4 мм.

Стикові шви габаритних і рулонних листових конструкцій 
мають звичайні перетини.

Усі непроникні шви листових конструкцій слід перевіряти на 
щільність промазуванням їх гасом зсередини (після фарбування 
крейдяною фарбою зовні), повітряним тиском зсередини (при по
критті мильним розчином зовні), вакуумною камерою, яку пере
мішують по швах, вкритих мильним розчином, або методом хіміч
них реакцій (якщо не можна оглянути шви зі зворотного боку).

9.3. Резервуари
Резервуари призначені для зберігання нафти, нафтопродук

тів, води, скраплених газів, кислот та інших рідин.

Рис. 9.1. Вертикальний циліндричний резервуар 
з конічною щитовою покрівлею: 

1 — стінка; 2 — днище
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Розділ 9

За формою резервуари можуть бути вертикальні циліндричні 
(рис. 9.1), горизонтальні циліндричні (рис. 9.2), краплеподібні (рис. 
9.3) та кульові (рис. 9.4). Резервуари бувають постійного й змінного 
об’єму; надземні, наземні, напівзаглиблені, підземні й підводні.

Тип резервуара вибирають залежно від властивостей рідини, 
яку зберігають, району будівництва (кліматичних умов), режиму 
експлуатації й місткості резервуара.
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Рис. 9.2. Горизонтальний циліндричний резервуар 
з пологими конічними днищами (а = 75°)

Рис. 9.3. Краплеподібний резервуар місткістю 2000 м8, круглий у плані: 
1 — днище; 2 — стінка; 3 — майданчик з устаткуванням; 4 — сходи; 5 — опорне 

кільце
412 -
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Рис. 9.4. Кульовий резервуар місткістю 600 м8

Стінки й днища вертикальних резервуарів виготовляють із лис
тової сталі завтовшки 4-30 мм. Для покриттів вертикальних цилі
ндричних резервуарів застосовують листи завтовшки 2,5-6,0 мм. 
Товщина стінки кульових, горизонтальних і спеціальних верти
кальних резервуарів досягає 36 - 38 мм.

Крім звичайної маловуглецевої сталі класу С 38/23 у резерву- 
аробудуванні застосовують також низьколеговані сталі марок 
16ГС, 09Г2С та ін. (ГОСТ 19282-73). Сталь марки 16ГС можна 
використовувати для резервуарів, які експлуатують за темпера
тури -40 °С, сталь марки 09Г2С — за -70 °С.

Нині поширений новий метод будівництва вертикальних ци
ліндричних резервуарів з полотнищ заводського виготовлення, 
які згортають у габаритні рулони й у такому вигляді доставля
ють на монтажний майданчик. А
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Розділ 9

Маса рулону досягає 60 т. Складання його механізоване, руч
не зварювання замінене на автоматичне. Рулони корпусу й дни
ща виготовляють за потоково-конвеєрною системою, що в кілька 
разів скорочує трудомісткість і терміни монтажних робіт, зменшує 
собівартість і підвищує якість резервуарів. Цей метод широко 
застосовують за кордоном.

Під час монтажу залишається зварити вертикальний стик 
(або стики) стінки, приварити її до попередньо звареного днища 
й зварити шви покриття (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Полотно корпусу (а) і днища (б) вертикального 
циліндричного резервуара
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Оцінюючи міцність резервуарів, влив процесу рулонування на 
опірність сталі крихкому руйнуванню можна не враховувати, 
якщо товщина листа вуглецевої сталі не перевищує 16 мм, а ни- 
зьколегованої й високоміцної — 18 мм.

Для надійності й довговічності резервуарів велике значення 
має правильне розміщення устаткування — люків, лазів, пат
рубків тощо. В одному листі не допускається більше ніж три врі
зання. Відстань між швами, що прикріплюють устаткування до 
корпусу резервуара, з поздовжніми швами стінки має бути не 
менш як 500 мм, а відстань до кільцевих швів — не менше ніж

А 200 мм.
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9.4. Резервуари спеціальних типів
До основних заходів боротьби із втратами легких фракцій си

рої нафти й бензину при зберіганні належать:
1) збереження амплітуди коливань температур рідини і паро

повітряної суміші;
2) зберігання рідини під тиском, який створює пароповітряна 

суміш;
3) зменшення геометричного об’єму пароповітряного простору 

резервуара;
4) об’єднання групи резервуарів газовою обв’язкою з парозбір

ником або без нього.
Щоб зменшити амплітуду коливань температур поверхні рі

дини й пароповітряної суміші, покриття і корпус фарбують алю
мінієвою фарбою і проводять теплоізоляцію з легких неспалимих 
матеріалів.

Фарбування наземних і надземних резервуарів у світлі тони 
зменшує втрати рідин, що легко випаровуються, і тому його слід 
застосовувати незалежно від типу резервуара.

Більш дієвими заходами боротьби із втратами при зберіганні 
легкозаймистих рідин є:

1) зберігання їх під тиском, який створює пароповітряна су
міш у газовому просторі резервуара (за середньої оборотності вмі
сту резервуара до 24 разів за рік);

2) зберігання в резервуарах із плаваючим дахом або в резер
вуарах з понтоном і стаціонарним дахом (за великої оборотності 
вмісту резервуара);

3) застосування газових обв’язок з парозбірниками або без них 
(за середньої оборотності вмісту резервуара);

4) зберігання рідин у заглиблених або ізотермічних наземних 
резервуарах.

Вибір типу резервуара залежить від фізичних властивостей 
продукту, його оборотності, місткості сховища й району розмі
щення резервуара.

Скраплені гази (легкі фракції бензину, бутан, пропан та ін.) 
зберігають у горизонтальних циліндричних і кульових резервуа
рах під тиском 250 - 1800 кПа (рис. 9.6).

Різке зменшення геометричного об’єму пароповітряного прос
тору досягається застосуванням резервуарів із плаваючою покрі
влею (рис. 9.7).

Плаваюча покрівля має вигляд кільцевого понтона здебіль
шого з одностінним диском у центральній частині. Таку покрів
лю зварюють зі сталевих листів завтовшки 4-5 мм і випробову
ють на непроникність. А
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Розділ 9

Рис. 9.6. Резервуар підвищеного тиску:
а — загальний вигляд; б — деталь покриття; в — анкерне кріплення; г — обпи

рання покриття; 1 — корпус; 2 — анкерний болт; 3 — зміцнення стінки

Газовий простір

Рис. 9.7. Схеми плаваючих покрівель резервуарів: 
а — одностінна з кільцевим понтоном; б—те саме, і з газовим простором
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Резервуари з відкритою плаваючою покрівлею можна засто
совувати лише в південному і середньому кліматичних поясах. 
У районах, де бувають сніжні або пилові замети, застосування 
відкритих плаваючих покрівель неприпустиме. У цих умовах 
споруджують резервуари з понтоном, захищеним від заметів 
стаціонарною покрівлею.

9.5. Вертикальні циліндричні резервуари 
із сфероциліндричною покрівлею

Для того щоб зберігати бензин під тиском 15 - 25 кПа, у вер
тикальних циліндричних резервуарах застосовують сфероци- 
ліндричне покриття.

Підвищений тиск у пароповітряному просторі резервуара зна
чно зменшує втрати бензину від «малих подихів». Днище резер
вуара плоске, рулоноване. Щоб периферійна частина днища не 
підіймалася разом зі стінкою під дією внутрішнього тиску паро
повітряної суміші за товщини шару бензину 300 мм, нижній пояс 
корпусу заанкеровують у ґрунт за допомогою сталевих тяжів, роз
міщених через 2,0 - 2,5 м. Напроти верху анкерних консолей роз
міщують внутрішнє кільце жорсткості з нерівноміцного кутика, 
швелера або зварного тавра, що забезпечує міцність і стійкість 
нижнього пояса резервуара. Кожен анкер закріплюють у залізо
бетонній плиті, покладеній на дно кільцевого котловану, що має 
трапецієподібний перетин, і заповнюють зворотним засипанням 
з пошаровим трамбуванням.

Покриття резервуара безкаркасне, сфероциліндричне, що 
складається із циліндричних пелюсток, окреслених двома спря
женими радіусами по коробовій кривій; великий радіус дорівнює 
діаметру корпусу, а малий (перехідний) — 1/10 великого радіуса. 
Відносно велике число циліндричних пелюсток наближає бага
токутник горизонтального перетину покриття до кола. Кожна 
пелюстка складається з двох листових деталей, звальцованих по 
різних радіусах. Покриття з’єднують зі стінкою за допомогою 
кільця жорсткості із прокатного швелера. Пелюстки покрівлі 
з’єднують між собою внапусток; це спрощує їх виготовлення й 
прискорює монтаж купола. Центральна частина покриття — по
лога сферична оболонка діаметром у плані 3 м, на якій розміщу
ють потрібне технологічне устаткування. Верхній пояс стінки має 
меншу ширину. Завод-виготівник поставляє його звареним з 
кільцем жорсткості із швелера (окремими блоками), що усуває 
стельове монтажне зварювання.
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13 680

з резервуара

Рис. 9.8. Горизонтальний резервуар місткістю 100 м3 
з еліпсоподібними днищами для легких фракцій бензину:

1 — муфта В = ЗО мм для спускного незамерзаючого клапана; 2 — оцупок із ку
тика 125 х 12 для кріплення колонки покажчика рівня; 3 — муфта В = 40 мм для 

покажчика рівня; 4 — штуцер В = 100 мм для запобіжного і вакуумного клапа
нів; 5 — муфта В = 400 мм для покажчика рівня; 6 — оболонка днища; 7 — мід
ний дріт заземлення; 8 — муфта В = 20 мм для термометра; 9 — спеціальні муф

ти для вентилів відбирання проби
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9.6. Горизонтальні циліндричні 
резервуари

Горизонтальні циліндрічні резервуари місткістю до 300 м3 
економічніші за інші типи резервуарів підвищеного тиску.

Перевагами горизонтальних резервуарів е:
1) простота конструктивної форми;
2) можливість потокового виготовлення їх на заводах і переве

зення в готовому вигляді;
3) зручність надземного й підземного встановлення;
4) можливість значного підвищення внутрішнього надлишко

вого тиску (до 2000 кПа) і вакууму (до 100 кПа) порівняно з верти
кальними циліндричними резервуарами і внаслідок цього змен
шення втрат рідин, що легко випаровуються під час зберігання.

До недоліків горизонтальних резервуарів належать необхід
ність улаштування спеціальних опор і порівняна складність ви
мірювання продукту, хоча ці недоліки властиві також багатьом 
типам резервуарів підвищеного тиску (краплеподібним, кульовим 
та ін.).

Місткість горизонтальних резервуарів становить 3 - 300 м3, 
товщина оболонки — 3-36 мм, діаметр 1,4 - 4,0 м, довжина 2 - 
20 м (рис. 9.8). Для установлення устаткування, а також для за
безпечення можливості огляду, ремонту й очищення у верхній 
частині резервуара влаштовують горловину діаметром 500 - 
750 мм із кришкою і лазом.

Корпус горизонтального резервуара складається з кількох 
обичайок, а кожна обичайка - з одного або двох листів. Ширина 
листів наливних резервуарів місткістю 50 - 300 м3 має становити 
1500 -1800 мм, а резервуарів, що працюють під тиском, — 
2000 мм (за тиску 250 -1250 кПа) і 2400 мм (за тиску 1600 - 
2000 кПа). З’єднання листів корпусів має бути стиковим.

9.7. Кульові резервуари
Для зберігання скраплених газів і легких фракцій бензину за 

місткості 600 - 4000 м3 раціонально застосовувати кульові резер
вуари (рис. 9.9, 9.10), що працюють під тиском 250 - 1800 кПа.
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Розділ 9

Рис. 9.9. Кульові резервуари: 
а — на сталевих лапах; б — на кільцевій опорі; в — на трубчастих стояках

Рис. 9.10. Схема розкроювання кульових резервуарів місткістю 600 м* 
виробництва:

а — Таганрозького котельного заводу; б — Словаччини; в — Барнаульського 
котельного заводу; г — Франції; д — Уралхіммашзаводу
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ії 9.8. Газгольдери
Газгольдери призначені для зберігання й змішування газів. 

Вони входять до газової мережі між джерелом отримання газу і 
його споживачами як акумулятори, що регулюють споживання 
газу.

Газгольдери застосовують на металургійних, коксохімічних і 
газових заводах, у хімічній і нафтопереробній промисловості, у 
міському господарстві для зберігання природного або штучного

д газу та ін.
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За конструкцією й характером експлуатації газгольдери поді
ляють на дві групи: змінного об’єму (мокрі, сухі) і сталого об’єму.

У газгольдерах змінного об’єму нормативний тиск газу не пе
ревищує 4 кПа, тому їх називають газгольдерами низького тиску. 
У газгольдерах сталого об’єму підтримується внутрішній тиск 
газу 250 - 2000 кПа, тобто вони є посудинами високого тиску.

До газгольдерів належать негабаритні споруди оболонкового 
типу (рис. 9.11).

а

б

Рис. 9.11. Характерні при
клади негабаритних споруд 

оболонкового типу: 
а — конструкції доменного 

комплексу;*# — корпус цемент
ної печі; в — спіральна камера 

гідротурбіни
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9.9. Мокрі газгольдери змінного об’єму
Типові мокрі газгольдери місткістю 100 - ЗО 000 м3 склада

ються з вертикального циліндричного резервуара, наповненого 
водою, однієї або кількох проміжних ланок (телескопів), дзвона, 
що є відкритою знизу циліндричною оболонкою з пологою сферич
ною покрівлею, і напрямних. Через дно резервуара під дзвіц під
водять газопроводи для подавання і витрати газу. Непроникність 
з’єднання сусідніх ланок газгольдера забезпечується гідравліч
ними затворами у вигляді двох кільцевих ринв, що входять одна 
в одну. При наповненні газгольдера газом дзвін підіймається, 
зачерпує воду з резервуара своєю ринвою, захоплює нею верхню 
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Рис. 9.12. Схема мокрого газгольдера за вищого положення 
дзвона і телескопів:

1 — резервуар; 2 — нижні напрямні ролики; 3 — ланки телескопа; 
4 — напрямна; 5 — верхні напрямні ролики; 6 — дзвін
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ринву телескопа і т.д., після чого дзвін з телескопами підіймаєть
ся до вищого положення (рис. 9.12).

Для зрівноважування внутрішнього тиску газу маси рухомих 
ланок недостатньо, тому застосовують бетонні вантажі, розміщені 
по периметру покриття дзвона, і чавунні вантажі, покладені по 
периметру нижньої його частини. Газгольдери мають бути осна
щені блискавковідводами.

Плавність і безперебійність руху дзвона й телескопів забезпе
чуються напрямними й роликами.

У газгольдерах з вертикальними напрямними верхні ролики 
закріплюються на консолях, приєднаних до верху кожної рухомої 
ланки, і перемішуються по зовнішніх напрямних стояках карка
са, а нижні кріпляться до нижнього кільця рухомої ланки й пе
реміщуються по внутрішніх стояках, приварених до стінки еле
мента, розміщеного нижче.

Конус резервуара розраховують на гідростатичний тиск і тиск 
газу в газгольдері, а телескоп — тільки на тиск газу.

9.10. Сухі газгольдери змінного об’єму
Для зберігання газів високої концентрації (99,9 % і вище), 

зволоження яких неприпустиме (етилену, пропілену тощо), най- 
придатніші сухі газгольдери з кільцевим фартухом по периметру 
поршня й тиском газу 4 кПа. Такий сухий газгольдер значно кра
щий за існуючі поршневі сухі газгольдери з ковзним контактним 
затвором, які недостатньо надійні в експлуатації.

Усередині газгольдера є шайба, яка під тиском газу підійма
ється, а при випусканні газу — опускається.

Замість ковзного контактного затвора зі спеціальним маслом 
у сухому газгольдері нового типу між корпусом і шайбою розмі
щується кільцевий фартух із прогумованої тканини, герметично 
з’єднаний з корпусом і шайбою, який ізолює газовий простір (рис. 
9.13).

Сухі газгольдери з кільцевим фартухом порівняно з іншими 
типами газгольдерів змінного об’єму мають такі переваги:

1) високу герметичність;
2) можливість зберігання зневоднених газів високої концентрації;
3) відсутність контакту газу з повітрям, водою й маслом, що 

забезпечує високу чистоту газу;
4) простоту обслуговування й значне скорочення експлуата

ційних витрат. А
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Рис. 9.13. Схема роботи сухого газ
гольдера з кільцевим фартухом: 

а — порожній газгольдер; б — газголь
дер, заповнений газом наполовину; в — 
газгольдер, заповнений газом повністю;

1 — корпус; 2 — покрівля; 3 — стояк 
газоскиду; 4 — тяги шайби; 5 — стінка 

шайби; 6 — каркас шайби; 7 — газо
провід; 8 — днище газгольдера; 9 — 

днище шайби; 10 — бетонні вантажі;
11 — кільцевий фартух із прогумованої 

тканини

9.11. Газгольдери сталого об’єму
Газгольдери сталого об’єму відрізняються від мокрих і сухих 

газгольдерів відсутністю рухомих частин і значним тиском газу, 
внаслідок чого об’єм газу, що зберігається в них, збільшується в 
багато разів за менших габаритних розмірів. Так, за корисним 
об’ємом газу мокрий або сухий газгольдер V = 6000 м3 еквівалент
ний газгольдеру сталого об’єму V = 300 м3, в якому газ зберігаєть
ся під тиском 2000 кПа (корисний об’єм газу дорівнює 
300-20 = 6000 м3). Порівняно з газгольдерами низького тиску газ
гольдери сталого об’єму потребують меншої витрати сталі на 1 м3 
корисного об’єму, проте витрати на стиснення газу в них вищі. 
Тому їх застосовують тоді, коли за умовами технологічного про-

А цесу газ має подаватися під тиском від 250 до 2000 кПа.
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Газгольдери постійного 
об’єму бувають двох типів: 
циліндричні габаритні 
У= 50...300 м3 і кульові не
габаритні V = 600 м3 і біль
ше. Циліндричні газгольде
ри сталого об’єму (ГОСТ 
5172-63) призначені для 
зберігання газів, які не 
спричинюють інтенсивної 
корозії сталі: аргону, азоту, 
аміаку, ацетилену, дивіні
лу, кисню, метану, природ
ного газу тощо. Внутрішній 
діаметр газгольдерів місткі
стю 50, 100, 175 і 270 м3

Рис. 9.14. Циліндричні газгольдери 
сталого об’єму: 

а — горизонтальний;
б — вертикальний

становить 3200 мм; довжи
на корпусу дорівнює шири
ні листів 2000 мм (за тиску 250 - 1250 кПа) або 2400 мм (за тиску
1600 - 2000 кПа). Циліндричні газгольдери можуть бути гори
зонтальними й вертикальними (рис. 9.14). Вони складаються з 
двох кульових (нормаль МН 4704-63) або еліпсоїдних (ГОСТ 
6533-78) днищ і корпусу, складених і зварених з окремих листів 
стиковим з’єднанням.

Епюри згинальних моментів в опорному кільці горизонталь
ного газгольдера сталого об’єму показано на рис. 9.15).

Рис. 9.15. Епюри згинальних моментів в опорному кільці 
горизонтального газгольдера сталого об’єму:

а — розрахункова схема кільця; б — епюра М при встановленні стояків 
без ексцентриситету Д
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Істотні недоліки вертикальних газгольдерів, до яких нале
жать значна висота, що ускладнює експлуатацію, і відносно ма
лий об’єм, що зумовлює збільшення числа газгольдерів, комуні
кацій та устаткування, обмежують їх застосування.

Горизонтальні газгольдери об’ємом до 175 м3 включно поста
чають у готовому вигляді, а газгольдери об’ємом 270 м3 через ве
лику довжину — двома відправними елементами. Після закін
чення всіх робіт (складання, зварювання, контроль якості) кожен 
газгольдер має бути випробуваний пробним тиском, який дорів
нює 1,25 робочого тиску.

Зі збільшенням товщини листового прокату механічні власти
вості сталі знижуються, тому при розрахунковій товщині оболон
ки з маловуглецевої сталі більш як 300 мм слід переходити на 
низьколеговану або високоміцну сталь.

9.12. Бункери
Для зберігання й перевантаження сипких матеріалів застосо

вують бункери і силоси (рис. 9.16). Бункером називають сховище 
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Рис. 9.16. Схеми бункера (а) і силова (6):
1 — верхня частина (призматична або циліндрична); 2 — лійка 

(пірамідальна або конічна); 3 — випускний отвірА
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сипкого матеріалу у вигляді оболонки або коробки з лійкою вни
зу, висота якого не перевищує 1,5 найбільшого поперечного роз
міру. Вищі сховища сипких матеріалів називають силосами.

Розраховуючи бункери, внаслідок їхньої невеликої висоти 
можна знехтувати тертям умісту об стінки. При розрахунку си- 
лосів потрібно враховувати тертя сипкого матеріалу об стінки 
сховища.

Бункери бувають із плоскими стінками (рис. 9.17), циліндрич
ні й висячі (гнучкі). Вони можуть розміщуватись як усередині 

А—А Б—Б

Рис. 9.17. План 
бункера з плос
кими стінками
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будівлі, так і просто неба. Завантажують бункери механічним 
або пневматичним способом через отвори, влаштовані у верхньо
му перекритті. Розвантажуються бункери під дією ваги матеріа
лу при відкриванні випускних отворів.

9.13. Висячі бункери
Гнучкий, або висячий, бункер (рис. 9.18) — це відкрита (не- 

замкнена) горизонтальна оболонка кульової гаусової кривизни, 
підвішена по двох крайніх твірних до поздовжніх балок, що об
пираються на колони. Гнучкі бункери можуть мати ширину 
6 - 18 м і будь-яку довжину (рис. 9.19). їх застосовують за великої 
кількості сипкого матеріалу (наприклад, руди, концентрату ву
гілля), що становить тисячі й десятки тисяч тонн, оскільки у 
цьому разі вони забезпечують значну економію сталі й зниження 
вартості будівництва.

Рис. 9.18. Висячий бункер
Рис. 9.19. Розрахункова схема гнучкого 

бункера
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До висотних споруд належать опбри веж радіомовлення, те

лебачення й радіозв’язку (рис. 9.20), опбри ліній електропереда
чі, бурові вишки й шахтові копри, освітлювальні вишки й маяки, 
водонапірні башти, метеорологічні опбри, димарі, вентиляційні 
труби-башти та інші аналогічні конструкції.

Для більшості цих споруд найефективнішим матеріалом е ме
тал (сталь або алюмінієві сплави). Застосування металу забезпе-

А чує найменшу масу висотних конструкцій, індустріальність їх
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Рис. 9Л2О. Схема типових телевеж 
для багатопрограмного мовлення

Рис. 9.21. Вежа Санкт- 
Петербурзького теле

центру заввишки 325 м 
з шестигранним ство
лом із труб діаметром 

133 - 426 мм

виготовлення, транспортабельність, швидкість монтажу. Конс
трукції подібних споруд можуть бути суцільними і наскрізними.

Прикладами суцільних конструкцій е вежі-оболонки, щогли зі 
стовбуром у вигляді труби великого діаметра й димарі, а при
кладами ґратчастих конструкцій — тригранні й чотиригранні 
щогли й вежі, шестигранні (рис. 9.21) і восьмигранні вежі, на
скрізні опбри ліній електропередачі (рис. 9.22).

Основна особливість висотних споруд полягає в порівняно ве
ликому відношенні їх висоти до поперечного розміру (діагоналі).

Споруди баштового типу є вільно стоячими, жорстко закладе
ними в основі.

__—_____ ——————— 429
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Рис. 9.22. Портальна ґратчаста опора лінії електропередачі 500 кВ

Стовбур щогли шарнірно обпирається на фундамент; стійкість 
положення стовбура забезпечується системою вант, розміщених в 
одному або в кількох ярусах.

Особливістю більшості висотних споруд є їх робота на значні 
горизонтальні навантаження. Вертикальне навантаження істот
не в багатоярусних щоглах, де вертикальні складові вант великі, 
а також у баштових спорудах зі значним корисним навантажен
ням — водонапірних баштах, шахтових копрах, бурових вишках 
тощо.

За формою баштові споруди можуть бути одностовбурними 
(призматичними, циліндричними, пірамідальними, конічними), 
двостовбурними у вигляді наскрізних порталів та ін.

Основними типами ґрат веж є хрестові з додатковими розпір
ками, ромбічні й напіврозкісні, оскільки вони забезпечують най
більшу жорсткість конструкції. У стовбурах щогл застосовують 
трикутні ґрати внаслідок значно меншої площі перетину стовбу
ра щогли порівняно з площею перетину вежі такої самої висоти.

А

430



Розділ 9

Щоб забезпечити незмінність контуру перетину відправного 
елемента наскрізного стовбура висотної споруди під час транспор
тування в монтажі, для сприйняття горизонтальних складових 
зусиль, що виникають у місцях переломів поясів, а також для 
забезпечення жорсткості контуру перетину стовбура при крутінні 
вежі або щогли передбачають діафрагми. їх потрібно розміщува
ти в місцях переломів поясів або прикладання зосереджених го
ризонтальних сил, але не рідше, ніж через інтервал, який дорів
нює потрійному розміру поперечного перетину стовбура.

9.15. Антенні споруди об’єктів зв’язку
Для антенних споруд вирішальне значення мають такі основ

ні поєднання навантажень: маса конструкцій та устаткування, 
сила натягу вант, антен і проводів, ураганний вітер; маса конст
рукцій й устаткування, вітер силою 25 % ураганного, наванта
ження ожеледі й відповідні їй температурні впливи.

Додаткові поєднання навантажень мають значення за вели
ких перепадів температур і значних монтажних навантажень. 
На особливі поєднання навантажень перевіряють антенні споруди 
й опори ліній електропередачі у разі розміщення їх у сейсмічно 
небезпечному районі, за однобічного обриву проводів, грозозахис
них тросів і підвісного антенного полотна (або при його знятті).

9.16. Вежі
Вежі — це просторові наскрізні конструкції, утворені із плос

ких ферм і обладнані діафрагмами. Застосовують також сітчасті 
оболонки негативної гаусової кривизни (вежі В.Г. Шухова) або 
суцільні оболонки нульової гаусової кривизни.

Вежі важчі й дорожчі за щогли, проте для забудови потребу
ють меншої площі (що особливо важливо в умовах міського буді
вництва) і менш небезпечні для повітряного транспорту. Іноді за 
радіотехнічними умовами антенні споруди виконують тільки у 
вигляді веж. У районах, де часто бувають ожеледі, переважно 
споруджують вежі, а не щогли, оскільки ожеледь особливо інтен
сивна на відтяжках щогл.

Відповідно до радіотехнічних вимог радіовейсі споруджують 
або з ізольованою, або із заземленою основою.

Щоб зменшити масу й забезпечити стійке положення за дії ві
тру й інших горизонтальних навантажень (обрив підвісних ан
тен, сейсмічні впливи), вежі проектують розширеними до низу
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відповідно до епюри згинальних моментів (рис. 9.23). Гратчасті 
вежі споруджують зазвичай чотиригранними (рис. 9.24), хоча і е 
тригранні, шестигранні й навіть восьмигранні.
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Рис. 9.25. Чотиригранна телевежа 
в Анліе-Флесар (Бельгія):

а — схема грані; б — вузол на позначці 
28 м; в — вузол на позначці 63 м

А
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Рис. 9.26. Схеми типових чоти
ригранних трубчастих радіовеж 

заввишки 125; 110; 87,5 і 65 м
А
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Зі зменшенням числа граней вежі поліпшуються вагові пока
зники, але погіршується архітектурна виразність споруди. Ши
рину бази пірамідальної вежі вибирають, як правило, в межах 
1/8 - 1/15 висоти, ширину верхівки 1 - 2 м, ухил граней 1/20 - 
1/40. Верхню частину високих веж часто роблять призматичною 
для спрощення виготовлення й монтажу. У вежах досить великої 
висоти раціонально виконувати кілька переломів поясів. Пояси 
наскрізних веж порівняно невеликої висоти вигідно робити з 
одиничних кутиків, а пояси високих веж — із труб оптимальних 
діаметрів (130 - 450 мм), що відповідають мінімальним значен
ням аеродинамічного коефіцієнта (рис. 9.26).

Грані ґратчастої вежі — це плоскі ферми. Довжина панелі фе
рми залежить від системи ґрат і відстані між поясами. У піраміда
льних вежах довжина панелі зменшується догори відповідно до 
зменшення ширини вежі. Раціонально змінювати довжину панелі 
по ділянках, зберігаючи в межах кожної ділянки постійну панель. 
Тип ґрат визначається прагненням зменшити розрахункову дов
жину поясів за кута нахилу розкосів, що наближається до 45°.

9.17. Щогли

Щогла (рис. 9.27) складається зі стовбура 1, відтяжок 2 із крі
пленнями, ізоляторами 3, за потреби гвинтовими стяжками, 
опбри 4 на стовбур щогли, центрального фундаменту 5 під стов
буром й анкерних фундаментів 6 для кріплення нижніх кінців 
вант. Число ярусів відтяжок (від однієї до шести) залежить від 
технологічних вимог, висоти щогли й розмірів поперечного пере
тину стовбура.

Щогли легші й дешевші за вежі, але потребують великої пло
щі забудови. Кут нахилу вант до осі стовбура беруть зазвичай від 
ЗО до 45°. Відношення висоти щогли Н до діаметра описаного ко
ла О стовбура

20Р>^>6Р.

При цьому відстань І між кріпленнями вант сусідніх ярусів до 
стовбура щогли

302) >£>152).

Стовбур щогли виготовляють переважно із вуглецевої або ни- 
зьколегованої сталі, відтяжки — зі сталевих канатів, відтяжні й 
опорні ізолятори — з порцеляни.

435
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Рис. 9.27. Радіощогла-випромінювач

Для вант щоглових конструкцій слід застосовувати сталеві 
спіральні канати типу ТК (діаметром 12,0 - 34,5 мм) і троси (ка
нати зі сталевим осердям діаметром 36-76 мм).
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Рис. 9.28. Схема типової теле- 
щогли з суцільнозварним труб

частим стовбуром діаметром 
1600 мм і реями

Перед використанням у вантах 
канати мають бути витягнені зу
силлям, що дорівнює половині 
розривного зусилля каната зага
лом, впродовж півгодини або три
кратним натягом і відпусканням 
від нуля до зазначеного зусилля з 
метою підвищення модуля пруж
ності, усунення залишкових де
формацій і зменшення пружності 
деформацій вант під час експлуа
тації.

Після витягування модуль 
пружності для сталевих канатів

1,5...104 кПа.
Для заливання кінців сталевих 

канатів у стакани втулок рекомен
дується застосовувати цинковий 
сплав ЦАМ9-1,5, що має тимчасо
вий опір розтяганню не менш як 
25 кПа і стиску не менше ніж 
бОкПа. Сталість габариту перети
ну стовбура по висоті, малі попере
чні розміри стовбура й мінімальні 
розміри опорної частини стовбу
ра — радіотехнічні вимоги до конс
трукції щогли-антени, які най
краще задовольняють щогли з від
тяжками в кількох ярусах. Водночас умов експлуатації й ізоляції 
конструкції щогли досягають раціональним зменшення числа 
вант. Для цього застосовують мінімальне число відтяжок у плані 
(трьох у кожному ярусі), а також виважене скорочення числа 
ярусів і вант.

При одному ярусі відтяжок або при паралельних відтяжках 
кут відтяжки з віссю стовбура беруть таким, що дорівнює 45°, а 
при закріпленні всіх вант або частини відтяжок, що перебувають 
в одній вертикальній площині, до єдиного анкерного фундаменту 
кут нахилу верхньої ванти становить не менш як 30°. У високих 
щоглах для зменшення прогину відтяжки іноді ставлять реї (рис. 
9.28). При цьому кут верхньої ванти з віссю стовбура можна змен
шити до 15°.

Залежно від радіотехнічних вимог стовбур щогли виготовля
ють з ізольованою або заземленою опорою. д
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Основою раціонального проектування щогл, як і веж, є змен
шення лобового тиску вітру. Завдяки кращим аеродинамічним 
властивостям високі щогли із труб значно легші, ніж щогли із 
кутиків.

Контрольні запитання і завдання
1. Яка номенклатура сталевих конструкцій?
2. Перелічіть існуючі типи резервуарів і газгольдерів.
3. Розкажіть про конструктивні особливості газгольдерів.
4. Які призначення й будова бункерів?
5. Поясніть конструктивні відмінності між антенними спорудами, вежа

ми і щоглами.
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Розділ 10

ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯ

10.1. Інструмент, застосовуваний при складанні 
металоконструкцій

Для виконання розмічальних і намічальних робіт при вигото
вленні деталей і складанні конструкцій застосовують вимірюва
льний і креслярський інструмент.

Вимірювання й контроль лінійних розмірів здійснюють вимі
рювальним інструментом — сталевими рулетками й лінійками.

Вимірювальні металеві рулетки (ГОСТ 7502-80) залежно від 
потрібної точності вимірів випускають 7 - 9-го квалітету точності 
завдовжки 2, 3, 5, 10, 20, ЗО і 50 м. На заводах металоконструкцій 
застосовують переважно рулетки 9-го квалітету. Розмічальні й 
намічальні роботи виконують рулетками 7-го квалітету точності.

Вимірювальні металеві лінійки (ГОСТ 427-75) мають шкалу, 
ціна поділки якої 0,5 -1,0 мм, тобто похибка відліку по лінійці 
становить 0,5 або 1 мм. Лінійки випускають з однією або двома 
шкалами й верхньою межею вимірів 150, 300, 500,1000 мм.

Креслярський інструмент — це сталеві косинці, рисувалки, ци
ркуль, штангенциркуль, слюсарні й контрольні кернери, рейсму
си.

Перевірні косинці 90° (ГОСТ 3749-77) застосовують для пере
вірки прямих кутів і нанесення на поверхні металу поперечних 
ліній (рис. 10.1). На заводах металоконструкцій використовують 
косинці таких типів: УЛП — лекальні плоскі; УЛШ — лекальні 
із широкою основою; УП — слюсарні плоскі; УШ — слюсарні із 
широкою основою.

Косинці випускають трьох класів точності.
Креслярський інструмент для розмічання і намічання зобра

жено на рис. 10.2.
Рисувалки застосовують для нанесення ліній на поверхні ме

талу. Виготовляють їх із високовуглецевої твердої сталі діамет
ром 5-7 мм, завдовжки 175 - 200 мм. Щоб підвищити стійкість 
до стирання робочої частини, на вістря рисувалки напаюють по
бідит або інший надтвердий сплав. д
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в г

Рис. 10.1. Перевірні косинці:
а, б — відповідно плоскі й бортові розмічальні; 
в,г — відповідно плоскі й бортові номінальні
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Рис. 10.2. Креслярський інструмент для розмічання 
і намічання:

а — рисувалка; б—циркуль; в — штангенциркуль; г - е — відповідно 
слюсарний, контрольний і центровий кернери; є — рейсмус;

1 — рисувалка;
2 — штанга; 3 — втулка; 4 — стопорний гвинт; 5 — планка

Розмічальні циркулі виготовляють двох типів: з дугою — тип 
А і без дуги — тип В.

Штангенциркуль призначений для промірювання і креслен- 
д ня кола радіусом до 1000 мм. Він складається з дубової рейки з 
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двома сталевими движками, на яких прикріплені рисувалки з 
упорними гвинтами.

Кернери (ГОСТ 7213-72) завдовжки 100 - 160 мм мають загос
трений і загартований кінець, яким набивають керни (заглиб
лення) за мітками, нанесеними на металі через 50 - 70 мм й у 
центрах отворів для напрямку свердла на початку свердління.

Центрові кернери різних діаметрів використовують для намі
чання центрів отворів через отвори в металевих шаблонах.

Контрольні кернери призначені для нанесення контрольного 
кільця діаметром на 1 - 2 мм більшим, ніж діаметр отвору. Вони 
мають циліндричний корпус із гострим кільцевим ножем на кін
ці, центровловлювач, пружину й гвинт.

Щоб нанести контрольне кільце, загострений кінець центро- 
вловлювача з’єднують з керном (заглибленням), набитим керне
ром у центрі отвору, і вдаряють молотком по торцю корпусу кер
нера. Гострий кільцевий ніж залишає на металі коло відповідно
го діаметра.

Рейсмус застосовують для нанесення поздовжніх рисок пара
лельно струганій кромці в листовій деталі або прокатній кромці 
в деталях з кутової, швелерної й двотаврової сталі. Він склада
ється зі струганої планки і штанги із рисувалкою, з’єднаних під 
прямим кутом у втулці. Положення рисувалки відносно планки 
регулюється пересуванням штанг у втулці із закріпленням її сто
порним гвинтом.

Для того щоб провести риску, рейсмус пересувають уздовж 
розмічуваної деталі, щільно притискаючи його планку до кром
ки, паралельно якій рисувалкою наносять розмічальну лінію.

10.2. Ручний механізований інструмент
Механізованим ручним інструментом називають інструмент, 

робочий рух якого здійснюється за допомогою двигуна (пневма
тичного або електричного), а допоміжний рух і керування вико
нується вручну. На заводах металоконструкцій механізований 
ручний інструмент застосовують при рубанні металу (підготовці 
кромок під зварювання), зачищенні зварних швів, свердлінні 
отворів, осаджуванні заклепок, нарізуванні різі, ^очищенні мета
лу й конструкцій від слідів корозії та окалини тощо.

Залежно від виду енергії, яка підводиться до двигуна, механі
зований інструмент поділяють на дві групи: електрифікований і 
пневматичний.
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Розділ 10

Електрифікований інструмент з обертовим робочим рухом 
економніше витрачає електроенергію і має вищий коефіцієнт ко
рисної дії (ККД) порівняно із пневматичним.

Залежно від виконуваних робіт розрізняють свердлильний, 
закручувальний, шліфувальний та інший електрифікований ін
струмент.

Електросвердлильні машини поділяють на три типи: легкі — 
для свердління отворів діаметром до 10 мм, середні — для сверд
ління отворів діаметром 10-22 мм і важкі — для свердління 
отворів діаметром понад 20 мм.

Корпус двигуна електросвердлильної машини легкого типу 
слугує рукояткою або закінчується в торцевій частині рукояткою 
пістолетного типу. Машини важкого й середнього типу оснащені 
двома бічними рукоятками й упорами.

Електросвердлильну машину важкого типу зображено на рис. 
10.3. Корпуси 3, 7, 8 відповідно електродвигуна, редуктора й 
гвинтового упору вилиті з алюмінієвого сплаву. Машина працює 
від електродвигуна. Обертання від вала електродвигуна через 
редуктор передається шпинделю. Шпиндель і корпус редуктора 
використовують для кріплення різних знімних пристроїв. Для 
цього в корпусі редуктора й шпинделі передбачено овальний
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Рис. 10.3. Електросвердлильна машина важкого типу:
1 — шпиндель; 2 — отвір; З, 7,8 — корпуси; 4 — редуктор; 5 — вимикач; 

6,13 — рукоятки; 9 — хрестовина; 10 — упор; 11 — гвинт; 12 — вентилятор;
А 14 — електродвигун; 15 — вал
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Рис. 10.4. Електрошліфувальна 
машина із гнучким валом

отвір, через який клином вибивають установлений у шпиндель 
різальний інструмент або свердлильний патрон. До задньої час
тини корпусу двигуна приєднаний корпус гвинтового упору. За 
допомогою гвинта регулюють відстань між грудним упором і ру
коятками. Для закріплення грудного упору в потрібному поло
женні призначена хрестовина. У корпус рукоятки вмонтований 
вимикач. Охолоджують працюючий електродвигун вентилятором.

До групи електричних закручувальних машин належать ви
крутки, шуруповерти, шпильковерти, муфтоверти і гайковерти. 
Конструктивно вони мало різняться.

Для механізації складання різьових з’єднань на заводах ме- 
талоконструкцій частіше застосовують гайковерти. За характе
ром затягування гайок їх поділяють на дві групи: до першої на
лежать інструменти, що працюють на передачі обертового моме
нту від двигуна до шпинделя; до другої — інструменти, що мають 
спеціальні муфти, які перетворюють обертовий рух на обертово- 
ударні імпульси, які через шпиндель передаються на затягувану 
гайку або шпильку.

Електричні шліфувальні машини призначені для очищення 
металоконструкцій від слідів корозії й окалини, зачищення швів 
і кромок металу під зварю
вання тощо. На заводах ме
талоконструкцій найпоши
ренішими є прямі кутові й 
шліфувальні машини із 
гнучким валом (рис. 10.4). 
Для з’єднування вала з 
електродвигуном і голо
вкою застосовують сполучні 
муфти. Обертання прямій 
або кутовій шліфувальній 
головці передається від 
електродвигуна через ку
лачкову муфту зчеплення й 
гнучкий вал завдовжки 
3500 мм.

Гнучкий вал розрахова
ний тільки на однобічне 
обертання вправо, яке за
безпечує кулачкова муфта 
зчеплення.

За конструкцією прямі й кутові шліфувальні машини анало
гічні свердлильним машинам за винятком кінця шпинделя, д 
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Розділ 10

який у шліфувальних машин має різь для цяткування шліфува
льних кругів і кожуха.

Пневматичний інструмент, як і електрифікований, класифі
кують залежно від роду виконуваних робіт.

Пневматичні свердлильні машини поділяють на легкі, при
значені для свердління отворів до 10 мм, середні — для сверд
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Рис. 10.5. Пневмосвердлильна машина з електромагнітом:
1 — гвинт; 2 — пневмодвигун; 3 — регулятор числа обертів; 4 — рукоятка; 5 — 
коромисло; 6 — золотник; 7 — порожнина золотника; 8 — кран; 9 — редуктор;

10 — штуцер; 11 — корпус; 12 — скоба; 13 — основа; 14 — електромагніт;
15-17 — зубчасті колеса; 18 — шпиндель
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ління отворів діаметром до 15 мм і важкі — для свердління отво
рів діаметром понад 15 мм.

Для свердління отворів у великогабаритних деталях і метало- 
конструкціях застосовують пневматичні свердлильні машини типу 
УПС-32 і УПС-50, які прикріплюють до оброблюваної деталі за 
допомогою електромагніта (рис. 10.5). Усі механізми машини змон
товані в корпусі, що закріплений на основі. У корпусі машини 
розміщені пневмодвигун, редуктор, шпиндель. До пневмодвигуна 
повітря подається через штуцер 10, канали в стінках корпусу 11, 
кран 8 і порожнину золотника 7. Інструмент пересувається за до
помогою рукоятки 4 і гвинта 1. В основі 13 вмонтований електро
магніт 14. Часом при свердлінні отворів машину використовують у 
підвішеному стані. Для цього застосовують скобу 12.

Пневматичні гайковерти призначені для складання й розби
рання болтових з’єднань.

Під час роботи гайковерта стиснене повітря за відкритого 
крана й натискання на курок через пусковий пристрій по кана
лах надходить у пневмодвигун. Обертання вала двигуна через 
редуктор, торцеву й кулачкову муфти передається змінному тор
цевому ключу. Всі механізми гайковерта розміщені в корпусі. 
При досягненні крутного моменту, на який тарована пружина, 
торцевий ключ загальмовується, а разом з ним загальмовується 
кулачкова муфта. Кульки внаслідок прискореного обертання тор
цевої муфти по гвинтовій канавці зміщуються вліво й відтягують 
кулачкову муфту. Вийшовши із зачеплення з торцевим ключем 
під дією пружини, кулачкова муфта зміщується вправо й ударяє 
по кулачку торцевого ключа, внаслідок чого гайка затягується.

За конструкцією пневматичні шліфувальні машини аналогіч
ні свердлильним та електрошліфувальним. Вони призначені для 
обробки кромок металу під зварювання, зачищення й зняття 
зміцнення зварного шва, зачищення поверхні металу під фарбу
вання тощо.

Пневматичний інструмент ударної дії застосовують для ру
бання металу, карбування й вирубування дефектних зварних 
швів, утворення заклепувальних з’єднань та ін. При виготовлен
ні металевих конструкцій застосовують переважно рубально- 
карбувальні й клепальні молотки. Клепальні молотки різняться 
від рубальних більшою потужністю за меншого црсла ударів.

Клепальний молоток має стовбур з ударником, повітророзпо
дільний пристрій, рукоятку й пусковий пристрій. Зворотно
поступальний рух ударника здійснюється подаванням повітря то 
в одну, то в іншу порожнину циліндра ударника по каналах ру
коятки, золотникової коробки й повітророзподільного пристрою, д

Те
хн

ол
ог

ія
 с

кл
ад

ан
ня

 м
ет

ал
ок

он
ст

ру
кц

ій

445



Розділ 10

Рис. 10.6. Шуруповерт (дриль- 
шуруповерт)

Подавання повітря перемика
ється автоматично пластинча
стим золотником.

Пневматичний інструмент 
з’єднують з повітропроводом 
гумовим гнучким шлангом за 
допомогою ніпелів або муфт. 
Шланги прикріплюють до ні
пеля м’яким дротом або спе
ціальними хомутами.

Промисловість України 
пропонує широкий вибір елек-
троустаткування, що дає 
змогу механізувати ручну
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працю.
До дриля-шуруповерта (рис. 10.6) пропонуються змінні насад-

Рис. 10.7. Змінні насадки до дриля-шуруповерта
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Рис. 10.8. Гайкові ключі: 
а — прямий; б — зігнутий; в — на

кладний

10.3. Складальний інструмент і пристрої
Складальний інструмент призначений для підготовки де

талей до складання, установлення їх у проектне положення й 
утримання деталей під час накладання прихваток. Застосовують 
ручні інструменти, схарактеризовані нижче.

Шкребок виготовляють зі сталі У7 - У8, робочу поверхню під
дають загартуванню й гостро заточують. Шкребки призначені 
для зняття задирок, що утворилися в результаті обрізування 
кромок або свердління отворів у деталях, для зіскрібання з пове
рхні металу іржі, окалини й бруду.

Ломики мають вигляд сталевого стрижня завдовжки 1300- 
1500 мм, діаметром 25 - ЗО мм. Один кінець ломика відтягнутий 
на конус, другий — оброблений у вигляді лопатки й загнутий під 
кутом 135°. Ломиком зміщують, підтягують, підганяють з’єдну
вані елементи при складанні.

Молотки насаджують на рукоятку з деревини твердої породи. 
Довжина рукоятки 250 - 300 мм. Для міцного закріплення моло
тка на рукоятці кінець її розклинюють залізною вставкою (кли
ном). Застосовують молотки масою від 750 г до 2 кг.

Кувалди закріплюють на ру
коятці так само, як і молотки. 
Довжина рукоятки 450 - 600 мм. 
Маса кувалди 3-16 кг. Удара
ми кувалди підганяють і прав
лять деталі в процесі складання.

Щоб не поранити руки, руко
ятку як для кувалди, так і для 
молотка полірують.

Гайкові ключі (рис. 10.8) ви
користовують для загвинчуван
ня гайок. Конусоподібною руко
яткою ключів користуються як 
ломиком.

Складальні пристрої застосовують для установлення дета
лей у проектне положення. За допомогою цих пристроїв деталі 
кріплять між собою перед накладанням прихваток, скріплюють 
для наступного електрозварювання їх без накладання прихва
ток, доводять до проектного положення, усувають зсуви й фіксу
ють у проектному положенні. Складальні пристрої поділяють на 
інвентарні універсального типу, придатні для складання різних 
конструкцій, і спеціальні індивідуального призначення, які при
значені для складання окремих конструкцій.
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Рис. 10.9. Інвентарні складальні пристрої:
а - в — струбцини; г - з — притискні пристрої; и — гвинтові рамки (хомути); 

і, й — стяжні пристрої; ї — гвинтові розпірки; 1 — тяги; 2 — корпус
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До інвентарних складальних пристроїв належать притискні, 
стяжні й розпірні (рис. 10.9).

Сталеві струбцини призначені для стягування й тимчасового 
кріплення деталей. Один кінець скоби струбцини має п’ятку з ка
навками, проструганими у взаємно перпендикулярних напрям
ках, що збільшує зчеплення струбцини з виробом. Другий кінець 
скоби підтримує круглу гайку, що має різь. У гайку вгвинчений 
гвинт. На кінці гвинта, повернутого всередину скоби, закріплена 
обертова п’ята, робоча площина якої також має простругані кана
вки. На іншому кінці гвинта вільно вставляється стрижень.

Притискні пристрої з набором клинів, прокладок і важелів 
призначені для установлення в проектне положення й підтис
кання складаних деталей різних конструкцій.

Гвинтові рамки застосовують для стягування елементів дво
таврового перетину (підкранові балки, колони, ригелі). У двох 
траверсах, виготовлених із балки або швелера № 12 чи № 14, на 
кінцях свердлять по одному отвору діаметром 24 - ЗО мм. В отво
ри пропускають сталеві стрижні діаметром 22 - 28 мм, що мають 
на кінцях різь з гайками. Стягують деталі, нагвинчуючи гайки.

Стяжні пристрої так само, як і притискні, призначені для 
установлення деталей у проектне положення й фіксації їх перед 
установленням прихваток або зварюванням.

Гвинтові розпірки застосовують при складанні різних конс
трукцій зі звальцьованих деталей. Розпірки призначені для усу
нення еліпса обичайок і вм’ятин, виправляння вигнутих елемен
тів. Розпірка складається з двох стрижнів із правою й лівою пря
мокутною різзю на кінцях, які називають тягами, що вгвинчу
ються в корпус. Обертаючи корпус за допомогою тяг, можна ство
рити зусилля в напрямку розпору двох елементів, розміщених 
уздовж осі гвинтових тяг. Деякі гвинтові тяги мають кінці у фор
мі скоб для захоплення деталей.

Для складання листових конструкцій застосовують стяжні 
прокладки й накладки, що слугують для точного припасування 
кромок листів, які складають (рис. 10.10).

Прокладками з оправками усувають зміщення кромок (де- 
планація) і витримують зазначений на кресленні зазор між кром
ками стикованих листів. Прокладка складається з планки зав
товшки 2-4 мм (залежно від потрібного зазору між листами) з 
отворами для циліндричного стрижня й конусної оправки. З од
ного боку листів, що складають, в отвори планки вставляють 
оправку — циліндричний стрижень, а з іншого — забивають ко
нусну оправку, завдяки чому усувається поперечне зміщення 
з’єднуваних листів, вирівнюється положення кромок і забезпечу
ється заданий зазор між ними. д
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Рис. 10.10. Інвентарні пристрої для складання листових конструкцій: 
а — прокладки з оправками; б — стяжні листові накладки; в — стяжні наклад
ки із швелерів; г — клинові пристрої; д — пристрої для складання деталей під 

кутом; 1 — прокладки; 2,3 — оправки
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Для точного з’єднання листів, що складають, призначені стя
жні накладки з листа завтовшки 20-25 мм або швелери, що 
мають два прямокутних отвори розміром 50 х 100 мм, розміщені 
на відстані 300 мм один від одного. По обидва боки отворів при
варені упорні бруски з квадратної сталі ЗО х ЗО мм. На листах, 
що складають, за розміткою наварюють складальні квадратні 
шайби з центральним отвором діаметром 26 - ЗО мм.

На стику листів, що складають, накладки закріплюють уста
новленням оправок в отвори шайб. Потім, забиваючи конусні 
оправки між шайбами й упорними брусками, вирівнюють поло
ження листів і переміщують їх у той чи інший бік для забезпе
чення проектного положення листів і потрібного зазору між їхні
ми кромками.

Місцеве вирівнювання поверхонь з’єднуваних листів викону
ють обрізаним на клин кутиком, який забивають у приварений 
до кромки оцупок із кутика — клиновий пристрій.

При складанні вигнутих листів під кутом у місцях різкої зміни 
поперечного перетину конструкцій застосовують гнуті накладки.

Використання одночасно стяжних накладок і прокладок дає 
можливість швидко й точно складати листові конструкції.

10.4. Приймання й підготовка металу
Заводи металевих конструкцій отримують металопрокат з ме

талургійних заводів. Його розвантажують, сортують, маркують, 
правлять, складують і зберігають у цеху підготовки металу. У 
цьому цеху зберігають також обрізки й ділові відходи, видають 
ділові відходи, обробляють обрізки й відвантажують металобрухт.

Діловими відходами називають обрізки металу, які можна ви
користати для виготовлення деталей.

Діловим поверненням є обрізки листової сталі завдовжки по
над 1500 мм і завширшки не менш як 100 - 200 мм. Ділові пове
рнення профільної сталі залежно від розміру поперечного пере
тину мають бути завдовжки не менш як 500 - 800 мм.

На деяких заводах у цехах підготовки металу прокат очища
ють від слідів корозії й окалини, розрізують профільну сталь на 
заготовки, а також попередньо стикують листову сталь.

10.5. Сортування, облік і зберігання металу
Основна частина прокату надходить на заводи металевих 

конструкцій у вагонах залізницею, незначну кількість достав
ляють автомобільним транспортом. Із залізничних вагонів про- А
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Розділ 10

кат розвантажують за допомогою ланцюгів або стропів. Стропа
льник обробляє у вагоні пакети листів і заводить під них стро- 
пувальні пристрої. Під час розвантаження працюють одночасно 
два стропальники. На багатьох заводах пакети із прокатом роз
вантажують двовізковими кранами з магнітними шайбами, без 
стропування.

Метал, що надійшов, укладають на сортувальний майданчик 
або в стелажі й штабелі для зберігання. Прокат одного профілю 
й розміру (мірний профіль) розвантажують зазвичай у стелажі 
або штабелі, обминаючи сортувальний майданчик.

Сортувальні майданчики мають ширину не менш як 8 м, їх 
улаштовують на відстані 2 м від головки залізничної рейки. На 
майданчику сортують листову сталь, що надійшла розсипом і має 
різні розміри, а також профільну сталь різної довжини. Тут про
фільну сталь укладають у «ялинку» або перев’язом.

У процесі сортування складають акт приймання на весь ме
талопрокат, що надійшов. Примірники акта передають до групи 
комплектування відділу головного конструктора, бухгалтерії, 
відділу технічного контролю й до цеху підготовки металу. В акті 
зазначають профіль прокату, кількість прокату кожного розмі
ру, марку, масу, номери плавок сталі.

Марки сталі й номери плавок визначають за клеймами, на
несеними металургійними заводами на прокатній сталі або би
рках, прикріплених до пакетів дрібних профілів.

Масу сталі визначають зважуванням або підраховують за 
розмірами металу.

Метал з дефектами (розшаруванням, тріщинами, раковина
ми, закочуваннями й газовими включеннями) бракують і на 
нього складають рекламаційний акт.

Після отримання сертифіката на метал, що надійшов, пере
віряють відповідність його даних фактичному стану. Одночасно 
контролюють відповідність характеристик сталі вимогам стан
дартів.

Після складання акта метал на складі додатково маркують. 
На торцях кожного листа й профілю білою фарбою наносять но
мер акта приймання й марку сталі. На листах і кутиках малої 
товщини маркування роблять на горизонтальній поверхні біля 
торця. Щоб його було краще видно, прокат укладають штабеля
ми. На сталь малих номерів профілю номери приймальних ак
тів і марку сталі наносять угорі, посередині й унизу штабеля 
або на бирки, прикріплені до пачки профілю. На торцях сталі 
кольоровими фарбами наносять смуги, які відповідають марці 

д сталі:
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Марка 
сталі Колір смуги Марка 

сталі Колір смуги

ВстЗкп Червоний 14М2 Жовтий
ВстЗпс Червоний, голубий 17ГС Червоний, зелений

(2, 3,4, 5, 6) 15 ГФ Червоний, жовтий
ВстЗпс Голубий (2, 3, 4, 10М2С1 Голубий, білий

5, 6) 15ХСНД Білий
ВстЗпс Червоний, білий 10ХСНД Зелений

(2, 3, 4, 5, 6) 14М2АФ Зелений, жовтий
18Гпс Чорний, білий 18М2АФ Голубий, зелений

(2, 3, 4, 5, 6) 15М2СФ Чорний, зелений
М16С Жовтий, білий 16М2АФ Чорний, голубий
СтЗ Червоний, чорний 12ГСМФР Жовтий, голубий
09М2С Жовтогарячий 14М2СМФР Жовтий, чорний
09М2С Зелений, білий Ст20 Чорний

У штабелі сталь укладають так, щоб вони були стійкими. Ви
сота штабеля з умови припустимого навантаження на бетонну 
підлогу й дотримання правил техніки безпеки становить не бі
льше ніж 1,5 м від підлоги для листової сталі й 2,5 м — для про
фільної.

Труби, круглий і квадратний прокат сталі, кутики, швелери й 
двотаврові балки зберігають у стоякових стелажах заввишки 
2,5 - 3,5 м. Кутики, швелери й двотаврові балки укладають шта
белями в «ялинку» і перев’язом.

Для зручності стропування прокатну сталь укладають на ста
леві підкладки з кутиків розміром 75 х 75 мм. Через кожні 5-6 
рядів прокату встановлюють підкладки, які розміщують по вер
тикалі одна над одної.

Ділове повернення маркують як прокат, сортують за товщи
ною і марками сталі, в’яжуть у пакети дротом.

Уздовж цеху, у середній його частині, влаштовують головний 
прохід завширшки не менш як 2,5 м. Між штабелями роблять 
розриви 0,5 м, а через кожні 15 м — проходи завширшки 21,5 м. 
Штабелі й стелажі мають знаходитись на відстані не менш як 1 м 
від колон цеху, стін, устаткування, осі головки рейок вузької ко
лії. Відстань від краю штабеля або стелажа до осі головки рейок 
залізничної колії має бути не менш як 1,7 м.
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10.6. Складання зварних конструкцій
Послідовне з’єднання й скріплення складальних деталей при- 

хватками чи болтами для утворення відправного елемента назива
ють складанням. Складання — одна з головних операцій при вито- д
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товленні конструкцій. Складені конструкції зварюють. У деяких 
випадках складальні операції чергуються зі зварювальними.

Технологія складання конструкцій залежить від наявного в 
цеху устаткування й способу виробництва. Розрізняють три типи 
виробництва зварних металевих конструкцій: одиничне, серійне 
й масове.

Одиничне виробництво — це виготовлення різних конструк
цій, що різняться за формою й розмірами. На кожному робочому 
місці складального цеху виконують різні складальні роботи з ви
готовлення різних конструкцій. Спеціалізації робочих місць не
має. При виготовленні кожної нової конструкції робоче місце пе
ребудовують. У процесі складання користуються універсальними 
інструментами й пристроями.

Серійне виробництво — це виготовлення однакових виробів 
великими партіями або серіями. За серійного виробництва на 
спеціалізованих робочих місцях виконують певні складальні 
операції.

Застосовувані спеціалізовані пристрої мають строго визначене 
призначення для складання якогось одного виробу. Використан
ня таких пристроїв сприяє підвищенню продуктивності праці й 
поліпшенню якості конструкцій.

Масове виробництво — це виготовлення виробів одного асор
тименту впродовж тривалого часу.

Технологічний процес складання незалежно від способу виро
бництва має задовольняти такі вимоги: дотримання необхідної 
послідовності складання й зварювання; застосування потрібного 
інструменту й пристроїв, що підвищують продуктивність праці 
складальника; узгодження складальних операцій з операціями, 
пов’язаними зі зварюванням; проведення поопераційного конт
ролю якості складання; дотримання допусків на розміри конс
трукцій; дотримання правил техніки безпеки.

Відомості про процес складання записують у технологічні ка
рти складання складальних одиниць і загального складання 
конструкції. Якщо при виготовленні конструкції операції скла
дання чергуються з операціями зварювання, то технологічний 
процес зварювання описують у тій самій технологічній карті.

Процес складання конструкцій під зварювання охоплює такі 
види робіт: розкладання поданих під складання деталей на сте
лажах у безпосередній близькості до місця складання; власне 
складання, тобто взаємне розміщення окремих деталей, зазначе
не на кресленні; закріплення деталей між собою або прикріп
лення дрібних деталей до основних великих спочатку затискни
ми або розпірними пристроями, а потім короткими швами (при-

А хватками) і підготовка складеної конструкції до зварювання.
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Для виконання однієї й тієї самої операції при складанні 
конструкції складальник може застосовувати різні способи робіт. 
Вибір способу роботи залежить не тільки від кваліфікації й до
свіду складальника, а й від наявності інструментів і пристроїв. 
Головним завданням кожного складальника є застосування ви
сокопродуктивних способів виконання технологічних операцій, 
які забезпечували б високу якість складання за дотримання пра
вил техніки безпеки.

Залежно від форми, розмірів елементів і типу виробництва 
застосовують такі способи складання конструкцій під зварюван
ня: складання за попередньою розміткою; за упорами-фіксатора- 
ми; за шаблонами-копірами; за контрольними отворами у скла
дальних елементах, у кондукторах, на потокових лініях.

Складання за розміткою полягає у тому, що положення кож
ного елемента визначається рисками, нанесеними на суміжних 
елементах за креслярськими розмірами. Конструкцію складають 
відповідно до нанесених рисок.

Складання за упорами-фіксаторами передбачає, що по обри
сах виробу на стелажах або на плиті встановлюють упори, які ви
значають розміщення елементів виробу відповідно до креслення.

Складання за шаблонами-копірами різниться тим, що спочат
ку виготовляють шаблон, який має форму виробу (копір). Еле
менти виробу сполучають із шаблоном і скріплюють їх між собою 
прихватками.

Складання за контрольними отворами полягає в тому, що у 
заготівельних цехах в основних складальних елементах конструк
ції роблять складальні отвори. Ці отвори суміщують із суміжни
ми елементами і скріплюють складальними болтами.

Складання в кондукторі — найпродуктивніший спосіб, що 
забезпечує одночасно високу якість складання. Кондуктор — це 
стаціонарний пристрій, що забезпечує правильне взаємне розмі
щення елементів конструкції відповідно до креслення. Елементи 
в кондукторі утримуються упорами й притискними пристроями 
без фіксації прихватками.

Складальники конструкцій працюють ланками по двоє-троє, 
бригадами по четверо або наскрізними двозмінними бригадами.

Виконання складальних робіт ланками за одну зміну забез
печує вищу продуктивність праці, однак при цьому виробничі 
площі використовуються нераціонально, оскільки тривалість ци
клу виготовлення конструкцій більша, ніж при складанні за дві 
зміни. Роботи наскрізними бригадами ведуться за дві зміни, при
чому наступна зміна складальників продовжує складальні робо
ти, розпочаті попередньою зміною. У цьому разі рекомендується 
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такий склад робітників наскрізної бригади: два складальники і 
два прихватники.

Складання зварних конструкцій наскрізними бригадами за
безпечує рівномірне розміщення робітників у змінах, раціональ
не використання площ, устаткування, кранів, скорочення втрат 
часу за рахунок кращого обслуговування робочих місць, приско
рення виробничого циклу.

Транспортує деталі, обробляє й здає конструкції комплексна 
наскрізна бригада, до складу якої входять стропальники, руба
чі, газорізальники, свердлярі. Бригада виконує такі роботи: 
розвантаження напівфабрикатів і подавання їх на робочі місця 
складальників; газове різання в процесі складання; виправ
ляння конструкцій після зварювання, вирубування пневматич
ним молотком дефектних швів, задирок і напливів металу за 
технологією після складальних робіт; засвердлювання швів для 
контролю їхнього провару; зачищення конструкцій шліфуваль
ною машинкою; кантування й розкладання конструкцій у про
цесі зварювання; ув’язування в пакети дрібних конструкцій; 
відвантаження готової продукції; складання й відвантаження 
металобрухту.
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10.7. Деякі способи підвищення якості 
зварювання й складання конструкцій з 
листового металу

Для досягнення високої продуктивності, точності та якості ви
готовлення зварних і збірних конструкцій з листового металу за
стосовують наведені нижче принципи.

1. Чим менше зварювання, тим краще. Не слід зварювати ве
лику кількість заготовок простої форми. Виріб, виконаний з однієї 
розгортки, ілюструє рис. 10.11. Доцільніше використовувати су

часні методи проек
тування й технології 
виробництва виробів 
складної форми, в 
яких застосовують 
точний розкрій і 
гнуття листа. Це за
безпечить високу точ
ність і мінімальну

Рис. 10.11. Виріб, виконаний з однієї вартість виготов лен- 
розгортки НЯ виробу.
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2. Потрібно якомога частіше використовувати з’єднання типу 
«шип-паз». Вони дають змогу без спеціальних кондукторів 
складати конструкції будь-якої складності з гарантованою точні
стю. Крім того, це розвантажує матеріал зварного шва завдяки 
перенесенню навантаження на шипи, що вирізуються по торцях 
деталі і проникають у пази точних розмірів, підготовлені в сумі
жних виробах.

3. Слід використовувати високоточну згинальну техніку, що 
забезпечує належну підготовку листа під зварювання і дає мож
ливість застосовувати автоматизовані зварювальні процеси. Зок
рема, технологічність і висока якість зварювання забезпечуються 
лазерним розкроюванням і точним гнуттям (рис. 10.12).

4. Потрібно приділяти належну увагу сучасним технологіям 
підготовки кромок, у тім числі з використанням спеціального ру
чного інструменту (рис. 10.13). Це забезпечить високу якість шва, 
досягнення максимальної продуктивності зварювання, мініміза
цію витрат матеріалів.

Рис. 10.12. Лазерне розкрою
вання й точне гнуття забезпе
чують технологічність і якість 

зварювання

Рис. 10.13. Обробка кромок під зварю
вання ручним інструментом

5. Важливо застосовува
ти ефективні технологічні 
матеріали, які дають змогу 
домогтися високої якості 
зварного шва і не містять 
елементів, що негативно впливають на процес подальшої оброб
ки й корозійну стійкість виробу.

6. Підвищити продуктивність процесів можна завдяки засто
суванню сучасних засобів проектування конструкцій. Ці засоби 
ґрунтуються на сучасному технологічному устаткуванні, параме
трах згинального інструменту, реальних умовах обробки й влас
тивостях матеріалів, коригуванні параметрів розгорток.
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7. Слід використовувати листоправильні технології, що 
усувають внутрішнє напруження й деформації заготовок. Ви
правляння деталей забезпечує точне складання, правильне 
прилягання поверхонь і мінімізацію жолоблення після зварю
вання.

Передові європейські технології обробки листа — на 
допомогу вітчизняним підприємствам. Комплексне вирі
шення завдань проектування виробництва зварних і складаль
них конструкцій пропонує українським підприємствам інжині
рингова фірма «Асоціація „Сфера”». Найвищий рівень розробок

Рис. 10.14. Лазерна обробка об’ємних 
виробів

забезпечується створенням 
устаткування й технологій 
ТКІІМРЕ (Німеччина), 
МОТОКЕХ (Швейцарія).

Технологічні системи 
складаються з високоефек
тивних установок й автома
тизованих систем для ла
зерного розкроювання лис
та завтовшки від 0,1 - 0,5 
до 20 - ЗО мм, обробки 
об’ємних деталей (рис. 
10.14). Висока точність ла
зерного розкроювання і мі

німальна глибина зони термічного впливу забезпечують най
кращі передумови для точного складання за методом «шип - паз» 
і якісного зварювання з мінімальним об’ємом зварювальної ванни, 
мінімальними термічними деформаціями й напруженнями.
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10.8. Обладнання складальних майданчиків 
і робочих місць

Складальні роботи виковують на стендах, складальних пли
тах, стелажах, що забезпечують правильне положення встанов
лених деталей. Застосовують стаціонарні й пересувні стелажі.

Стаціонарні стелажі складаються з паралельно розміщених 
балок двотаврового перетину, встановлених полицями на бетонні 
фундаменти на відстані 1,0 - 1,5 м одна від одної й прикріплених 
до фундаментів анкерними болтами.

Пересувні стелажі (рис. 10.15) складаються з кбзел, які вста
новлюють на напрямні швелери, заанкерені в бетонні фундамен
ти завширшки 400 і завглибшки 400 - 500 мм. До складу кбзел

А заввишки 650 - 750 і завдовжки 2500 й 4500 мм входять двотав-
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Рис. 10.15. Устаткування складальних майданчиків:
а — кбзла; б — роликовий стенд; 1 — двотаврова балка; 2 — листова смуга;

З — напрямний швелер; 4 — обичайка; 5 — опорні ролики; 6—стелаж

рові балки і три опори. До верхніх полиць балок приварюють ли
стові смуги завтовшки 8-10 мм, які в міру псування від зварю
вання замінюють на нові.

Робоча поверхня стелажів має бути горизонтальною з допус
ком ±5 мм. Напрямні встановлюють на відстані 2000 мм одна від 
одної.

Кбзла розставляють на різних відстанях один від одного за
лежно від конструкції, що складають на них. При складанні ва
жких або гнучких конструкцій кбзла ставлять частіше, при скла
данні легших або жорстких конструкцій — рідше. В обох випад
ках стежать за тим, щоб кбзла не потрапляли під суміжний вузол 
і не заважали установленню з’єднуваних деталей.

Роликові стенди призначені для складання й зварювання ци
ліндричних конструкцій. їх зазвичай установлюють на горизон
тальні стаціонарні стелажі. Кожна обичайка має обпиратися на 
дві пари роликів. Відстань між роликами змінюють залежно від 
діаметра й довжини обичайки. За стикового складання обичайок, 
установлених на роликових стендах, поверхня однієї обичайки
має продовжувати поверхню, суміжну з нею. А
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Складальні плити є основою для встановлення деталей конс
трукцій, які складають. Залежно від розмірів конструкції, яку 
складають установлюють поряд кілька плит, опорні поверхні 
яких знаходяться в одній площині. Поверхня плит може бути 
гладенькою для складання конструкцій за допомогою прихваток 
або з пазами — для болтових з’єднань. Щоб зберегти стійке, не
змінне положення плит, їх укладають на напрямні.

Під час виконання складальних робіт постійно користуються 
кресленнями й вимірювальними інструментами, тому складаль
ні площі розміщують у добре освітленій природним світлом час
тині цеху, а в нічний час робочі місця складальників мають бути 
добре освітлені джерелами штучного світла.

Складальні стелажі розміщують поблизу основного рейкового 
шляху, яким на вагонетках подають деталі для складання й від
вантажують готову продукцію. Для кожної бригади складальни
ків передбачають два ряди козел із широкими проходами, в яких 
улаштовують майданчики для складування напівфабрикатів і 
зварювання конструкцій у разі багатоопераційного складання.

Частину складальних стелажів можна використовувати для 
тимчасового зберігання готових конструкцій, а також для оброб
ки їх після зварювання. Уздовж рядів колон у зонах, які обслуго
вують мостові крани, розміщують електрозварювальні апарати 
для накладання прихваток при складанні, а також інструмента
льні шафи для складального інструменту, болтів. Поблизу скла
дальних стелажів розміщують металеві контейнери для відходів 
металу.

10.9. Стикове з’єднання листів
Для виготовлення споруд із листових конструкцій окремі лис

ти зварюють у полотна потрібних розмірів. При цьому спочатку 
листи складають, потім зварюють стики листів, зачищають опук
лість стиків швів і правлять зварені листи після зачищання швів 
на вальцях.

Стикове з’єднання листів виконують на горизонтальних сте
лажах (рис. 10.16, а), що забезпечують положення листів в одній 
горизонтальній площині. Наприклад, послідовність складання 
двох листів (розмірами 12 х 800 х 8000 і 12 х 800 х 4000 мм) може 
бути такою. Краном укладають на стелаж перший лист. Устано
влюють пристрій 2, що забезпечує зазор у стику листів. Цей при
стрій має вигляд косинця (див. рис. 10.16, б) з фланцем, виступає 
нижче від опорної площини. Потім на лист накладають двомет-

А рову лінійку і суміщують її з кромкою листа. Краном опускають
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Рис. 10.16. Стикове складання листів:
а — розміщення листа на стелажі; б—дотримування зазорів;

1,4 — листи; 2 — пристрій для витримування зазорів;
З — прихватки

другий лист 4, вирівнюючи за допомогою лінійки кромки листів у 
прямолінійному напрямку, й ударами кувалди за напрямом стрі
лок а і Ь підганяють другий лист до першого. Положення листів 
однієї горизонтальної площини перевіряють лінійкою, устано
вивши її на листі.

Покладені листи прихвачують один до одного, причому першу 
прихватку ставлять у середині. Після цього легкими ударами 
кувалди в напрямку стрілки Ь знімають пристрій і шнуром пере
віряють прямолінійність складених стиковим з’єднанням листів, 
натягуючи шнур по прямолінійних кромках листів.

Конструкції, що складаються з більшої кількості елементів, 
збирають так само.

У результаті зварювання листи можуть пожолобитися в пло
щині листів або на ребро (рис. 10.17, а, 6). Жолоблення в площи
ні листа правлять на вальцях. Жолоблення на ребро може відбу
тися при зварюванні листів з неоднаковим зазором по всій дов
жині стику (див. рис. 17, в) і за неправильного зварювання.

Неоднаковий зазор у стику спричинюється неякісною оброб
кою кромок листів.

При зварюванні листів з Х-подібною підготовкою кромок жолоб
лення від поперечної усадки швів уникають зрівноваженням де- д
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Рис. 10.17. Жолоблення листів при складанні:
а — у площині листа; б—на ребро; в — зварювання листів стиковим з’єднанням 

з неоднаковим зазором (а - Ь = 5 мм); г — стикове з’єднання після накладання 
трьох шарів шва з одного боку; д — те саме, після кантування на 180е
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формацій. Для цього листи зварюють з одного боку, накладаючи 
шов за два - три проходи (див. рис. 10.17, г). Зварювані листи жо
лобляться в стиках від поперечної усадки швів. Після цього стико
вані листи кантують на 180° (див. рис. 10.17, д) і підрубують у стику 
непровар у вершині кута, захоплюючи основний метал на 2 - 3 мм.

Після підрубування стик зварюють, накладаючи шов за 4 - 5 
проходів урівень із площиною листа. У результаті цього в стиках 
відбувається деформація, спрямована в протилежний бік від пер
винної.- Оскільки при зварюванні стику зі зворотного боку накла
дають більше проходів, то внутрішніх напружень, що спричинюють

Рис. 10.18. Стикове з’єднання 
листів зі зворотним прогином: 

1 — листи; 2 — підкладка

зворотну деформацію, буде доста
тньо для ліквідації первинного 
жолоблення листів у стиках.

За стикового з’єднання листів 
з У-подібною підготовкою кромок 
прогину від поперечної усадки 
швів можна запобігти застосу
ванням зворотного прогину в сти
ках листів (рис. 10.18). Для цього 
з’єднувані листи 1 при складанні 
встановлюють на підкладки 2.
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Цей спосіб доцільно використовувати при повторюваному сти
ковому з’єднанні листів однакової товщини й однакових лінійних 
розмірів, установивши для цих листів величину зворотного про
гину дослідами. При стиковому з’єднанні листів різних розмірів 
для кожної пари з’єднуваних листів слід створювати різний про
гин, й отже, потрібні підкладки різної товщини. Якщо товщину 
підкладок підібрано неправильно, то після зварювання деталь 
залишається із прогином.

Листові конструкції виготовляють у такий спосіб. Із листів 
зварюють великі полотна, які потім розпускають на смуги потрі
бної ширини. Збільшені заготовки з наступним термічним різан
ням виконують з металу завтовшки 10 мм і більше. Якщо загото
вки не піддають наступному газовому різанню, то збільшені за
готовки виготовляють з металу завтовшки 4 мм і більше.

При обробці напівфабрикату для збільшених заготовок роб
лять припуск на усадку від зварювання: 1 мм на кожен стик за 
товщини листа до 16 мм і 2 мм — за більшої товщини.

Збільшені заготовки складають тільки з виправлених листів. У 
процесі складання слід унеможливити потрапляння вологи, масла 
та інших забруднень у зазори з’єднань і на прилеглі поверхні. 
Зміщення поверхонь кромок (депланація) деталей, які складають, 
допускається до 10 % товщини металу, але не більше ніж 2 мм.

Попереднє стикування виконується на флюсових подушках 
або флюсомагнітних стендах, що запобігає наскрізному пропалю
ванню металу.

При складанні обов’язково встановлюють вивідні планки, які 
дають змогу виводити початок і кінець зварного шва за межі ви
робу. Форма підготовки кромок вихідних планок має відповідати 
підготовці кромок зварюваних листів.

Після зварювання вивідні планки видаляють газовим різан
ням. Відбивати планки кувалдою не допускається, щоб запобігти 
появі тріщин у металі шва.

Технічні вимоги до стикових з’єднань листів залежать від пе
ретину стикованих листів, форми обробки кромок і способу зва
рювання. Кромки листів завтовшки до 8 мм зрізують під прямим 
кутом. При ручному зварюванні листи завтовшки до 6 мм зва
рюють однобічним швом, а листи понад 6 мм — швом за ГОСТ 
8264-80. При автоматичному зварюванні товщина листів без ско- 
шення кромок допускається до 50 мм за двостороннього і до 
10 мм — за однобічного зварювання (ГОСТ 8713-79). В усіх ін
ших випадках листи стикують зі скошеними кромками.

Допуски на стикові з’єднання листів без скошення кромок на
ведено в табл. 10.1, а для V-, X- і ГГ-подібних з’єднань зі скошен-
ням кромок — у табл. 10.2 - 10.4. А
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Таблиця 10.1. Характеристика стикових з’єднань листів 
без скошення кромок

Вид і спосіб зварювання Розміри, мм
Ь а

Ручне однобічне 1- 1,5
2- 3 
4-6

0+0,5 
1±1,0 

2 +1,0; -0,5
Ручне двобічне 2-5 

6-8
2±1,0 

2 +1,5; -1,0
Автоматичне однобічне 2 

3-4 
5-6 

7-10

0+1,0 
1±1,0 

1,5±1,0 
2±1,5

Автоматичне двобічне 2 
3-6 
7-22 

ЗО 
40 
50

0+1 
1 

2±2 
6±1 
8±1 
10±1

Примітка: 5 — товщина листа, а — зазор.
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Таблиця 10.2. Характеристика стикових У-подібних з’єднань 
зі скошенням кромок

Вид і спосіб зварювання Розміри, мм
6 а Ь

Ручне двобічне 4-6 1±1 1±1
Ручне однобічне 8-26 2 +1; -2 2 +1; -2
Автоматичне двобічне 14-16 

18-20
0+1 
0+1

6±1 
6±1

Автоматичне однобічне 8-20 2±1 2±1
Ручне однобічне 3-8 1±1 1±1
Ручне двобічне 10-50 2±1 2±1
Автоматичне двобічне 14-16 

18-20
0+1 
0+1

6±1 
7±1

Автоматичне однобічне 22-24 
8-12 
14-24

0+1
2±1 
2±1

8±1
3±1
4±1

Таблиця 10.3. Характеристика стикових Х-подібних з’єднань 
зі скошенням кромок

Вид і спосіб зварювання Розміри, мм
6 а Ь а, град

Ручне двобічне 12-60 2±1 1±1 27±3
Автоматичне двобічне 24-28

30-60
0+4 
0+4

6±1 
6±1

60±5
50±5
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Таблиця 10.4. Характеристика стикових И-подібних з’єднань 
зі скошенням кромок а = (10+2)°; г = (6+1) мм

Розміри, мм
о а Ь

15-100 
3-100

2+3; 2-2
2+1; 2-2

2+1,5; 2-0,5 
3±1

10.10. Стикове з’єднання кутикового, швелерного 
і двотаврового прокату

Конструкції із профільного металопрокату складають зазви
чай стиковим з’єднанням. Кутову сталь стикують наведеними 
нижче способами.

Стикування листовими накладками. Цим способом 
з’єднують одиничні кутики. Стик може перекриватися наклад
ками повністю й у цьому разі навантаження з кутиків передаєть
ся на накладки через флангові шви. Можна також спочатку зва
рити кутики між собою, а потім стик перекрити накладками 

Рис. 10.19. Стикові з’єднання кутикової сталі:
а — стик, перекритий листовими накладками; б — комбінований стик; 

в — стик, перекритий кутиками листової фасонки; 1 — стиковані кутики;
2 — стикові накладки (кутики); 3 — прокладки
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Розділ 10

(комбінований стик), проте таке з’єднання гірше працює під на
вантаженням.

Стикування короткими кутиками без прокладки або з про
кладкою показано на рис. 10.19. Таку конструкцію стику застосо
вують при стикуванні парних кутиків. Ширина полиць стикова
них кутиків має бути такою, щоб при установленні їх на місце 
виходив уступ, достатній за розміром для накладання повномір
ного кутового шва.

Швелери й двотаврові балки найчастіше стикують із застосу
ванням листових накладок (рис. 10.20). При цьому допускається 
зазор у стику між торцями швелерів і балок до 50 мм.

Рис. 10.20. Стикові з’єднання швелерів:
а — стик, перекритий листовими накладками; б—комбінований стик;

1 — стиковані швелери; 2 — накладки
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При з’єднанні кутиків, швелерів і балок дотримуються наве
дених нижче правил. Деталі, що з’єднують, укладають в одну 
лінію, не допускаючи перелому в стику як у горизонтальній, так 
і вертикальній площині. Накладки на стінці швелерів і балок 
розміщуються симетрично щодо поздовжньої осі перетину й за 
допомогою струбцин щільно підтягують до з’єднуваних деталей. 
Кромки накладок, що перекривають полиці стикованих кути
ків, швелерів і балок, мають бути паралельні кромкам стикова
них деталей. На полиці кутиків, швелерів і балок у комбінова
ному стику накладки встановлюють після перевірки зачищення 
шва та його якості.

А
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10.11. Складання кроквяних ферм і зв’язок
Типові ферми складають за допомогою механізованого інвен

тарного оснащення. Ферми, виготовлені за індивідуальними 
проектами, складають по копіру або в кондукторі на складальній 
плиті.

Процес складання ферм охоплює такі операції: підготовчі — 
ознайомлення з кресленням, вибір варіанта складання, підгото
вка робочого місця, пристроїв та інструменту, приймання й роз
кладання напівфабрикату; складання копіра або кондуктора; 
складання половинки (площини) ферми на копірі; кантування 
половинки й оформлення другої площини ферми; здавання 
складеної ферми у ВТК.

Складання копіра. Копір складають висококваліфіковані 
робітники, оскільки від точності розмірів копіра й правильності 
розміщення деталей у ньому залежить якість складених ферм.

Копір складають двома способами.
За першого способу (рис. 10.21, а) поясні кутики полицею вниз 

викладають на складальну плиту 3 або стелажі, розмічають 
осьові лінії й точки перетину ліній у місцях установлення розко
сів і стояків, вузлові фасонки підводять знизу, а розкоси й стояки 
риштування встановлюють зверху. У робоче положення зібраний 
копір перекантовують.

За другого способу (див. рис. 10.21, б) поясні кутики встанов
люють на перо (на підставки), вузлові фасонки розміщують зверху, 
а розкоси 4 і стояки підводять знизу. Перший спосіб раціональні
ший, оскільки при цьому застосовують підставки під поясні кути
ки, деталі заводять знизу, внаслідок чого скорочується кількість 
кранових операцій, складання відбувається швидше й точніше.

Складання копіра починають із викладання на складальних 
козлах або плитах 3 поясних кутиків 1 ферми. За наявності завод
ських стиків їх стикують. Заварюють стик при зварюванні ферми.

До торців поясних кутиків 1 на прихватках установлюють 
технологічні планки (ТП) для розмічання на них точок перетину 
осьових ліній відповідно до геометричної схеми ферми (точки а, 
б, с, На поясних кутиках за допомогою натертого крейдою 
шнура намічають осьову лінію (риску). Потім розмічають кінцеві 
фасонки ферми (рис. 10.22) і наносять точки перетину осьових 
ліній на поясних кутиках з осьовими лініями розкосів, після чого 
кінцеві фасонки прихвачують у проектному положенні.

При розмічанні поясних кутиків узгоджують положення точок 
с і <1 (див. рис. 10.21) з отворами на другій полиці поясного кути
ка за розмірами креслення. д
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Розділ 10

Рис. 10.21. Складання котра ферми:
а — варіант установлення поясних кутиків полицею вниз; б — варіант 

установлення поясних кутиків полицею вгору; 1 — поясні кутики ферми;
2 — намічувані осьові лінії ферми; 3 — складальна плита; 4 — розкіс;

ТП — технологічні планки; а, 6, с, — контрольні осьові точки
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Рис. 10.22. Розмічання кінцевих фасонок:
а — опорний елемент при обпиранні ферми через фланці; б — опорний елемент 
при обпиранні ферми через фасонку (стрілками показано контрольовані розміри)
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Кінцеві фасонки нижнього пояса до колон можуть прилягати 
через фланці або через фасонку. У першому випадку осьову лі
нію пояса наносять на фасонці перпендикулярно до сторони 
прилягання фланця, а в другому — вісь пояса креслять перпен
дикулярно до осі монтажних отворів.

Розмічання вузлових фасонок 3 (рис. 10.23) починають із на
несення лінії положення обушка поясного кутика (розмір к) і по
значення на поясних кутиках положення фасонок (розміри тп, п), 
потім фасонки прихвачують до поясних кутиків. Фасонку підтис
кують до поясних кутиків струбциною або ексцентриковим затис
качем (рис. 10.24).

Рис. 10.23. Розмічання вузлових фасонок:
1 — поясний кутик; 2 — риска; 3 — вузлова фасонка; к — розмір виступної час
тини вузлової фасонки від обушка поясного кутика; т і п — розміри положення 

вузлової фасонки відносно поясного кутика

Після цього відповідно до геоме
тричної схеми на стелажах фіксу
ють поясні кутики. При цьому по
трібно витримувати довжину Ь і 
висоту ферми Лі і Лг (рис. 10.25). 
Пояси ферми (рис. 10.26) фіксують 
до стелажів 1 знімними гвинтови
ми притискачами 3. Після контро
лю геометричних розмірів за допо
могою шнура на вузлових фасонках 
намічають осьові лінії для встанов
лення розкосів і стояків ферми. 
Осьовими лініями з’єднують ТОЧ
КИ розмічені на поясних кутиках 
відповідно до геометричної схеми.

Рис. 10.24. Затискні складальні 
пристрої:

а — струбцина; б — ексцентрико
вий затискач; в — вилка

Те
хн

ол
ог

ія
 ск

ла
да

нн
я м

ет
ал

ок
он

ст
ру

кц
ій

Установивши розкоси й стояки по осях (рис. 10.27) і витримавши 
розміри від торця кутика до точок лг, п, р, с відповідно до креслен
ня, їх прихвачують способом електрозварювання.
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Рис. 10.25. Схема побудови копіра:
Ь — довжина відправного елемента ферми; Лі, Аг — висота ферми на опбрі і в 
прогоні; - с?5 — осі розміщення розкосів; § — точки перетину осей розкосів і 

поясів ферми

Рис. 10.26. Закріплення поясів ферми на стелажах:
1 — стелаж; 2 — пояс ферми; 3 — гвинтовий притискач
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Рис. 10.27. Установлення розко
сів і стояка ферми: ‘

О — точка перетину осьових ліній;
с, р, т, п — установні розміри роз

косів і стояка

щоб уникнути зайвих рухів і 
(рис. 10.28).

Спочатку за копіром встановлюють однойменні деталі вузлових 
фасонок і прокладок. Кінцеві опорні фасонки з отворами фіксують 
складальними пробками. Опорні вузли ферми складають з опор-

Наприкінці процесу розміча
ють і прихвачують сухарі (про
кладки) на поясах та елементах 
ґрат.

Після здавання ВТК готовий 
копір перекантовують на 180° і 
встановлюють на складальних 
козлах для подальшого складан
ня ферм.

Складання ферми за копі- 
ром. Ферму складає та сама лан
ка, що виготовила копір. Перед 
складанням деталі ферми роз
кладають на робочому місці так, 
переміщень у процесі складання
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Рис. 10.28. Схема розкладання деталей ферми на робочому місці 
(показано штриховою лінією)

ними фланцями за розміткою (рис. 10.29). Потім установлюють 
поясні кутики й перевіряють положення полиць кутиків по копіру 
(рис. 10.30), сполучивши отвори в кутиках копіра й ферми за до
помогою косинця 2. Кутики ґрат ферми встановлюють, витримав
ши відстань від торця кутика до центра вузла (див. рис. 10.21).

Закінчивши складання половини ферми (площини), її зніма
ють з копіра, перекантовують на 180° і викладають на скла
дальні стелажі.

Рис. 10.29. Схема розмічання і 
встановлення опорного флан

цю на нижній пояс ферми: 
1 — технологічні планки для 

навішування опорного фланця; 
2 — опорний фланець; З — кін
цева фасонка нижнього пояса; 
6 — товщина кінцевої фасонки; 
Л, Лі, а, Ь — установці розміри Те
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Рис. 10.30. Перевірка встановлення поясів по копіру: 
1 — копір; 2 — косинець

Рис. 10.31. Горизонтальні зв’язки 
для кроквяних ферм
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Повністю ферму оформляють так само, як при складанні по
ловини її площини, крім прокладок і фасонок.

На складеній площині встановлюють другі однойменні дета
лі — поясні кутики й кутики ґрат (стояки й розкоси) — і прихва- 
чують їх.

Підкроквяні ферми й зв’язки складають так само, як і крок
вяні ферми, по копіру з використанням фіксаторів.

Зв’язки мають велику кількість монтажних отворів, розміще
них під різними кутами до осей поздовжніх кутиків (рис. 10.31), 
тоді як у більшій частині інших конструкцій монтажні отвори 
розміщені на осях, що перетинаються під прямим кутом. Монта
жні отвори в прямокутних координатах набагато легше узгодити 
між собою, ніж отвори, що лежать на осях, які перетинаються

X між собою під кутами, відмінними від прямого. Тому для скла
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дання зв’язок найскладнішим е ув’язування монтажних отворів. 
Неточність у складанні зв’язок знижує якість монтажних 
з’єднань.

10.12. Складання двотаврових балок
Зварні двотаврові балки (стрижні) входять до складу багатьох 

елементів сталевих конструкцій різного призначення. Тому на 
переважній більшості заводів організовані спеціалізовані ділян
ки цехів зі складання й зварювання двотаврових стрижнів.

Застосовують чотири основні способи складання зварних дво
таврових балок: за розміткою, у кондукторі із гвинтовим або пне
вматичним притискним пристроєм, за допомогою складальної 
установки й на потокових лініях.

Складання двотаврових елементів за розміткою. Цим 
способом складають балки з невеликої кількості однакових еле
ментів.

Зварний стрижень збирають за розміткою двома способами: 
на плиті за допомогою клинів (рис. 10.32, а) і на напрямних за 
допомогою скоб (див. рис. 10.32, б).

Рис. 10.32. Складання двотаврових елементів за розміткою: 
а — за допомогою клинів; б — за допомогою скоб; 1 — складальна плита; 2 — 

підставка під вертикальний лист; 3,5 — клини; 4 — бічні упори; 6 — напрямні 
балки; 7 — скоба; 8 — гвинт
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Перед складанням перевіряють геометричні розміри горизон
тального й вертикального листів та їх прямолінійність. На скла
дання нерідко надходять деталі з ребровою кривизною (шабле- 
подібністю). Якщо ця кривизна не перевищує 1/1000 довжини й 
становить не більше ніж 5 мм, то такі листи придатні для виго
товлення стрижня. За більшої кривизни листи підлягають ви
правлянню.

На горизонтальних листах за допомогою шнура намічають 
вісь балки, потім прихвачують упори 1 (рис. 10.33) або короткі д
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Рис. 10.33. Складання двотаврової балки на плиті:
1 — упори; 2 — стінка балки; 3 — пояси балки

кутики малого перетину (зміщені відносно розміченої осі на по
ловину товщини стінки). Виклавши на напрямні балки вертика
льний лист, установлюють горизонтальні листи з прихваченими 
упорами і підтискують їх до вертикальної стінки за допомогою 
клинів або скоб. При складанні стрижня стежать, щоб отвори в 
елементах стрижня збігалися, або, де отворів немає, вирівнюють 
один торець. При цьому також строго витримують кут 90° між 
цими листами за допомогою розпірок (рис. 10.34). Приварюють 
розпірки з одного боку.

Рис. 10.34. Установлення 
розпірок (І) для фіксації 

положення поясів (2)
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Горизонтальні листи при
варюють до вертикальної 
стінки способом ручного дуго
вого зварювання швами 5- 
6 мм ділянками по 60 мм че
рез кожні 500 мм.

Зі складальних стелажів 

А

Рис. 10.35. Транспортування 
складених балок: 

1 — розпірки; 2 — пояси

балки знімають і транспорту
ють ланцюгами або канатами з гаками відповідної вантажопід
йомності (рис. 10.35).

Складання двотаврових балок у кондукторах із гвинто
вими або пневматичними притискними пристроями. Цим 
способом доцільно збирати великі партії однакових елементів, 
оскільки настроювання кондуктора потребує значних затрат 
часу.
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Гвинтовий кондуктор (рис. 10.36) для складання зварних дво
таврових балок складається з рами І, звареної зі швелерів і ба
лок, які установлюють на підлозі цеху. У конструкцію рами вхо
дять поперечні двотаврові прокатні балки 2, верхні полиці яких 
розміщені в одній горизонтальній площині. На цих балках змон
товані два ряди упорів: один ряд упорів 4 розміщений з краю ба
лок і закріплений нерухомо, упори 11 другого ряду мають притиск
ні гвинти 12 і можуть переміщуватися по рамі в поперечному на
прямку. Упори — це зварні стояки, робочі кромки яких простру
гані під прямим кутом до площин опорних плит. Між упорами 4 
й 11 вертикально полицями усередину встановлені два іпвелери- 
опори 7 і 9, призначені для укладання вертикальної стінки еле-

Рис. 10.36. Гвинтовий кондуктор для складання зварних двотаврів д
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Розділ 10

мента, який складають. Ці швелери з’єднані між собою діафраг- 
мами-опбрами 8. Переміщенням швелера 9 упоперек рами мож
на змінювати відстань між швелерами залежно від розміру еле
мента, який складають. Уздовж кондуктора в нижній його час
тині розміщені вертикальні гвинти 3 і 14, призначені для під
тримання полиць. Гвинт 3, розміщений поблизу нерухомих упо
рів, прикріплений до поперечної балки нерознімно. Гвинт 14 пе
реміщується впоперек кондуктора по кутику ІЗ. Його встанов
люють поблизу рухомих упорів. Нерухомі й рухомі упори при
значені для щільного стягування елемента й для забезпечення 
прямого кута між стінкою й полицями. У модернізованих конду
кторах притискні пристрої замінені на пневматичні.

До початку складання робітники настроюють кондуктор від
повідно до конструкції балки, що має бути складена. Настрою
вання полягає в такому. Рухомі упори, звільнені від болтів, 
що закріплюють їх на рамі кондуктора, переміщують упоперек 
кондуктора в положення, за якого відстань від вертикальної 
кромки нерухомого упору до опорної поверхні притискних гвин
тів була б на 50 - 75 мм більшою за висоту стрижня. У цьому 
положенні упори закріплюють болтами. Потім повертанням 
маховичків установлюють вертикальні гвинти так, щоб відстань 
верхньої площини від полиць швелерів до опорної поверхні 
гвинтів дорівнювала половині ширини полиці елемента, який 
складають, зменшеній на половину товщини вертикальної 
стінки.

Приступаючи безпосередньо до складання, спочатку у кондук
тор укладають стінку 6 елемента, а потім у зазори між поздовж
німи кромками стінки й стояками кондуктора заводять полиці 5 і
10. Гвинтами 12 листи злегка притискають до нерухомих упорів 
4. Перш ніж остаточно стягти перетин, торці листів суміщують з 
одного кінця елемента, після чого зібрані листи елемента щільно 
стискають гвинтами кондуктора. Складальники перевіряють, чи 
всією поверхнею вертикальна стінка елемента прилягає до по
лиць швелерів і чи витримано прямий кут між стінкою й поли
цями. Якщо на горизонтальному листі є опуклості (рис. 10.37, а), 
то в цих місцях лист притискують до швелерів клином 3. Клин 
забивають у зазор між стінкою й привареним до полиці елемента 
тимчасовим кутиком 4. Для цього можна також використати 
стяжний хомут. Щоб у процесі накладання перших однобічних 
зварних швів і при наступному транспортуванні елемента не 
змінювалося взаємне розміщення листів, на кінцях елемента 
складальники ставлять тимчасові планки 6 (див. рис. 10.37, б), 

д Після того як уздовж обох кромок стінки поставили прихватки,
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Рис. 10.37. Складання балок двотаврового перетину:
а — підтягування опуклої частини стінки балки до кондуктора;

б — фіксація торців двотавра, що складається; 1 — швелер 
складального кондуктора; 2 — проектне положення стінки; 3 — клин;

4 — тимчасовий кутик; 5 — стінка з опуклістю;
6 — тимчасові планки

гвинти кондуктора відгвинчують, захоплювачами підчіплюють 
елемент і переносять його на ділянку зварювання.

При складанні двотаврових балок у кондукторі доступ для 
встановлення прихваток е тільки з одного боку стінки, тому по
трібно стежити, щоб прихватки були досить міцними. При зва
рюванні автоматом першими заварюють шви на боці, що не має 
прихваток.

Складання двотаврових елементів за допомогою скла
дальної установки з пересувним порталом. Цей спосіб скла
дання найпоширеніший на більшості заводів завдяки його висо
ким продуктивності та якості складання.

Складальна установка (рис. 10.38) включає кондуктор і пор
тал. Кондуктор призначений для укладання стінки й полиць ба
лки, яку складають, у проектне положення, портал забезпечує 
щільне притиснення полиць і стінки одну до одної.

Кондуктор має раму І, вздовж якої встановлені дві поздовжні 
двотаврові балки 2 й 4 зі стояком-фіксатором 5 і вертикальними 
регулювальними гвинтами 3. Балка 2 жорстко прикріплена до 
рами 1. На рейках, покладених уздовж поздовжніх балок рами І, 
встановлений портал 10, обладнаний пересувними пневма
тичними 6 і 7 та нерухомими 8 і 9 притискачами. Портал осна
щений електроприводом.

Перед початком складання установку настроюють: регулюють 
гвинти 3, установлюють рухому балку 4 і стояк-фіксатор 5 за
розмірами балки, яку складають. д
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Рис. 10.38. Складальна установка с пересувним порталом:
1 — рама; 2,4 — поздовжні балки; 3 — регулювальні гвинти; 5 — стояк- 

фіксатор; 6,7 — пересувні пневматичні притискачі; 8,9 — нерухомі 
пневматичні притискачі; 10 — портал

З
> Складання починають із укладання листів стінки балки в го- 
ь ризонтальне положення, а полиць — у вертикальне. Після роз- 
§ кладання дистів вирівнюють один із торців балки. Після цього 
о портал установлюють на кінці балки, яку складають, вмикають 
<8 вертикальні притискачі 7 й 8 і притискують до балок 2 і 4 стінку 
® балки, які складають. Потім вмикають горизонтальні притискачі 
о» 6 і 9, які притискують полиці балок до стінки. Після цього робіт- 
х ник прихвачуе зварними швами балку в місцях стиснення її при- 
5 тискачами. Закінчивши прихвачування, вмикають подачу повіт- 
§ ря, відводять притискачі від виробу, вмикають хід порталу і, пе- 
о ремістивши його на 500 - 600 мм уздовж балки, яку складають, 

•е знову вмикають подачу повітря в притискачі й повторюють опе- 
§ рацію складання. У результаті послідовного повторення цих опе- 
х рацій приблизно через кожен метр уздовж усієї довжини устано- 
ф вки відбувається складання балок.

А
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10.13. Складання колон промислової будівлі
Складання колон промислової будівлі — складний і трудоміст

кий процес. Під час безвивірного монтажу каркасів промислових 
будівель зі сталевими колонами колона є основним конструк
тивним елементом, що визначає точність і якість монтажу. Тому 
до якості складання колон ставлять особливо високі вимоги.

Опорна площина колони має бути виконана відносно познач
ки й особливо кута нахилу до горизонту з точністю, прийнятою в 
машинобудуванні для механічно оброблених поверхонь. У 
зв’язку з цим опорні плити під колони відділені від неї (рис. 
10.39). Вони мають стругану або фрезеровану площину й уста
новлюються за допомогою фіксувальних пристроїв з потрібного 
точністю, а потім їх заливають цементним розчином.

Рис. 10.39. Установлення і вивішування опорних плит під колони:
1 — вісь колони; 2 — осі встановлювальних болтів для вивіряння

і фіксування плит; 3 — заливання

У процесі складання на колонах наносять установні осі внизу 
башмака для суміщення під час монтажу з осями, нанесеними на 
опорних плитах, а також на позначці підкранової балки для кон
тролю правильності установлення колони геодезичними інстру
ментами.

У кондукторі складають колони всіх типорозмірів як з окре
мими плитами, так і з привареними. Складання ведуть у такій 
послідовності. На підкранову гілку (зварний двотавр) колони ви
ставляють за розміткою й прихвачують усі діафрагми. А
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Рис. 10.40. Кондуктор для складання колон:
1 — пневмоциліндри; 2 — захоплювачі; 3 — стелажі; 4,5 — знімні упори; 6 — 

нерухома опора; 7 — напрямні підлоги; х - х — вісь нерухомої гілки колони
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Рис. 10.41. Фіксування гілок 
колони перед установленням 

траверси

Після повороту гілки на 90° її досилають до торцевої опори б, 
до упорів 5. Гілки колон мають обпиратися на стелажі 3 (розріз 
А - А) і фіксуватися бічними упорами 5 у місцях фіксації їх при 
фрезеруванні торців (рис. 10.40). Місця розміщення упорів при 
фрезеруванні зварних стрижнів намічають олійною фарбою. По
тім заводять другу гілку колони й досилають її до торцевої опор
ної плити кондуктора. Гілки до опорної плити підтягують двома 
пневмоциліндрами 1 із захоплювачами 2. Для виходу захоплю
вачів у плиті кондуктора вирізано вікна.

Після цього розмічають по
ложення траверси підкранового 
плеча і до гілок колони при- 
хвачують фіксаторні планки 
для траверси (рис. 10.41). Під
тиснувши другу гілку колони 
до діафрагм, і отже, до бічних 
упорів 5 (див. розріз А-А на 
рис. 10.40) за допомогою гвин
тових притискачів, що пере
ставляються, перевіряють проектне положення діафрагми, тра
верси й підтягання гілок до плити кондуктора під щуп 0,3 мм, 
після чого деталі прихвачують. Прихватки при складанні став
лять у місцях накладання зварних швів.

На гілках колон намічають осьові лінії, точки перетину їх з 
осьовими лініями риштування, після чого встановлюють елемен
ти риштування колони. Встановлювальні лінії для плит башма- 
ка й підкранового плеча наносять керном і обводять олійною 
фарбою.

Осьові лінії на підкранових гілках відмірюють від постійних 
фіксаторів (див. розріз Б - Б на рис. 10.40), бічних упорів 6 роз
мірами а ± (6/2) і а ± (Ь/2) + В і переносять виском на нижню 
площину гілки. Поперечну осьову лінію на башмаку колони на
носять за лінійкою, поділивши висоту Н обох гілок навпіл Н/2. 
Осі переносять кернером на бічні щоки траверси башмака.

Плити підкранових плечей установлюють за розміткою відно
сно нанесених осьових ліній.

Після завершення складання нижньої частини колони верх 
колони стикують з нижньою частиною. Верхівку колони оформ
ляють ребрами жорсткості й деталями лазу окремою операцією 
або на складальному кондукторі в процесі стикування. Верхівку 
колони стикують із низом у складальному кондукторі в такій по
слідовності. Те
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Розділ 10

На розставлені на довжину верху колони стелажі встановлю
ють бічні упори й роликові опори. Встановлювальний розмір Ь ддя 
бічних упорів при цьому відміряють від поздовжньої осі нерухомої 
гілки колони, а розмір В висоти роликових опор — від робочої по
верхні стелажів.

Установивши краном верх колони на роликові опори, досила
ють її до траверси низу колони й до бічних упорів. Якщо в гори
зонтальних листах верхівки є прорізи, технологічну перемичку в 
прорізах видаляють газовим різанням і перед заведенням вер
хівки прогрівають кінець прорізу. Вивіривши проектне поло
ження верхівки, її деталі прихвачують. Потім установлюють від
повідно до намічених осьових ліній плити підкранового плеча 
інші деталі й прихвачують їх.

Колони з привареними опорними плитами складають у такій 
самій послідовності. Колони без опорних плит складають у скла
дальному кондукторі. Торці стрижнів колони фрезерують, а опо
рні плити стругають. Опорні плити встановлюють за наміченими 
осьовими лініями після зняття колони з кондуктора. Опорну 
площину башмака колони фрезерують після зварювання (якщо 
ця операція передбачена кресленням).

10.14. Складання підкранової балки суцільного 
перетину

Процес виготовлення підкранових балок полягає в установлен
ні ребер жорсткості й торцевих плит на зварні двотаврові стрижні, 
виготовлені на спеціалізованій ділянці. У зварних стрижнів перед 
подаванням на оформлення слід виправити грибоподібність по
лиць і відфрезерувати торці за розміром елемента.

На торцевих плитах зазвичай є монтажні отвори, просвердле
ні по кондуктору в цеху обробки. Поздовжня вісь монтажних 
отворів має бути перпендикулярною до проструганого опорного 
торця плити. Відстань від обробленого торця плити до осі най
ближчих отворів не повинна відрізнятися більше ніж на ±1 мм 
від розміру за кресленням. На складальних стелажах розклада
ють, як правило, по кілька балок.

Перед установленням плити (рис. 10.42) наносять установлю
вальну лінію для вертикального листа стрижня й прихвачують 
технологічні планки. Встановлювальну лінію визначають, відні
маючи від розміру Ь розмір, який дорівнює половині товщини 
стінки балки. Після цього плиту встановлюють на балку, забез
печивши симетричне положення її відносно торця стінки. Крім 

д того, витримують відстань від опорного торця плити до верхньої

482 ---------- -....... —



Розділ 10

Рис. 10.42. Установлення опорних торцевих плит підкранової балки: 
а — розмір від крайнього ряду отворів опорної плити до струганої опорної поверх

ні; 5 — товщина стінової балки; Ь — відстань між отворами опорної плити і віссю 
вертикальної стінки балки; Н— висота балки; ТП — технологічні планки

полиці, на яку укладають підкранову рейку. Розмір від полиці до 
торця плити встановлюють за шаблоном (рис. 10.43). Прямий кут 
між стінкою й плитою забезпечується фрезеруванням торця бал
ки. Завдяки тому що плиту, яка 
обпирається на стінку двома 
оцупками, не доводиться під час 
установлення підтримувати ру
ками, значно полегшується пра
ця складальників і досягається 
більша точність в установленні 
плити. Після перевірки й дове
дення всіх розмірів до проектних 
опорні плити прихвачують, а 
технологічні планки зрізують. 
Ребра жорсткості встановлюють 
за розміткою з похибкою ±5 мм. 
Вони мають бути розміщені під 
кутом 90° відносно вертикально
го й горизонтального листів, тор
ці їх підганяють (рис. 10.44).

Рис. 10.43. Установлення торце
вої плити підкранової балки за 

шаблоном:
1 — шаблон; 2 — торцева плита; а — 

встановлювальний розмір
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Розділ 10

Рис. 10.44. Установлення ребер жорсткості на підкрановій балці: 
1 — проміжні ребра жорсткості; 2 — опорні ребра жорсткості
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Якщо вертикальна стінка має прогин, то ребра жорсткості під
тягують за допомогою скоб і клинів (рис. 10.45).

У зібраній балці перевіряють, чи зачищені задирки на всіх 
кромках монтажних отворів, чи поставлені електроприхвати в 
достатній кількості й потрібної якості, чи витримані з необхідною 
точністю найважливіші розміри балки відповідно до креслень 
(довжина, відстань від опорних торців до верхнього пояса балки, 
відстань між групами монтажних отворів і відстань від крайніх 
монтажних отворів у поясах до торця балки).

Рис. 10.45. Установлення ребер жорсткості при викривленні 
вертикальної стінки:

1 — скоба; 2 — клин; 3 — ребро жорсткості

484



Розділ 10

У тих випадках, коли підкранова балка обпирається на під
кранову консоль не торцями кінцевих плит (див. рис. 10.42), а 
через горизонтальні опорні плити на кінцях балки (див. рис. 
10.44), при складанні такої балки складальник, установлюючи 
крайнє ребро жорсткості, крім прямого кута між верхнім гори
зонтальним листом балки й ребром також витримує відстань від 
верхньої площини балки до осі перших отворів пояса. Отвори в 
опорних плитах суміщуються з отворами в нижньому горизон
тальному листі балки. Складений елемент повинен мати прямо
кутну форму.

У конструкціях промислових будівель застосовують також 
підкранові балки із прокатних двотаврових профілів, які по вер
хній полиці зміцнені смугою (рис. 10.46). Ці балки складають у 
такий спосіб. На прокатному двотаврі 1 проектної довжини вста
новлюють торцеві кутики 2, лист 3 та опорні плити 4, визначив
ши їх положення розміткою.

Рис. 10.46. Підкранова балка з прокатних профілів:
1 — прокатний двотавр; 2 — торцевий фланець із кутиків; 3 — накладний лист;

4 — опорна плита

У разі більшого числа балок їх доцільніше складати у кондук
торі.

10.15. Складання прямих труб
Прямі циліндричні труби — габаритні елементи конструкції, 

оскільки вони можуть бути частково або повністю завантажені на 
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Розділ 10

залізничні платформи. Діаметри таких труб мають становити не 
більше ніж 3250 мм.

Залежно від призначення до виготовлення труб ставлять різні 
вимоги. Труби, що розраховані на незначний внутрішній тиск і 
виготовлені з листового металу завтовшки 6-8 мм, повинні мати 
щільні шви. Тому всі зварні шви таких труб на заводі перевіря
ють тільки на непроникність. Труби зі стінками завтовшки не
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Рис. 10.47. Елементи прямих труб:
а — без ребер жорсткості; б, в — з ребрами жорсткості; 1 — обичайки; 2 — мон
тажне півкільце-накладка; 3 — ув’язувальні скоби для транспортування; 4 — 
внутрішня розпірка; 5,6 — ребра жорсткості з листа і швелера; 7 — стикова 

накладка
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Розділ 10

більше ніж 8 мм, а також усі труби тиск, у яких перевищує 0,07 
МПа, повинні мати щільні і міцні шви. Такі труби піддають гід
равлічному випробуванню під тиском, що перевищує робочий на 
25 % і більше.

Залежно від навантажень прямі циліндричні труби виготов
ляють без ребер і з ребрами жорсткості (рис. 10.47).

Основними елементами прямої труби є обичайки — звальцьо
вані листи циліндричної форми. Складання труби починається зі 
складання обичайок, тобто стикового з’єднання поздовжніх кро
мок для утворення замкнених кілець. Якщо обичайки, подані на 
складання, мають неправильну форму, то кромки звальцьовано
го листа не збігаються, тобто зміщуються одна відносно іншої. 
Можуть бути два види відхилень від правильної циліндричної 
форми: перевальцювання й недовальцювання обичайок.

Перевальцювання (рис. 10.48, а) 
полягає в тому, що одна кромка оби
чайки розміщується відносно іншої 
внапусток-.

Недовальцювання (див. рис. 10.48, б) 
передбачає, що одна кромка обичайки 
розміщується відносно іншої з таким

Рис. 10.48. Дефекти вальцю
вання обичайок: 

а — перевальцювання; б— 
недовальцювання

зазором, за якого утворюється центра
льний кут а.

В обох випадках під час складання 
можливі перекошення однієї кромки 
обичайки відносно іншої (рис. 10.49, а).

Найчастіше перевальцювання виникає після зняття обичайки 
з вальців й установлення її на горизонтальну площину. Під дією 
маси самої обичайки одна її кромка зміщується відносно іншої.

Щоб усунути це зміщення п, досить підняти краном обичайку, 
захопивши її так, як показано на рис. 10.49, б. Крім того, між 
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кромками обичайки при підійманні утворюється зазор.
При стиковому з’єднанні обичайок кромки вирівнюють у по

здовжньому напрямку й витримують у стику зазор, що відповідає 
товщині листів. На цьому складання обичайки закінчують і зва
рюють стики.

З окремих обичайок труби зварюють у такій послідовності. 
Перевіряють розміри деталей і збирають обичайки (див. рис. 
10.47, а). Стикують обичайки на роликовому стенді 4 (рис. 10.50) 
або на підлозі. Стягують стики за допомогою струбцини 5 і при- 
хвачених стяжних кутиків 6. Прихватку виконують напівавтома
том або вручну електродами діаметром 4-5 мм.

Після цього з обичайок складають трубу, розміщуючи стик 
так, як зазначено на кресленні. Стики обичайок стягують струб- А
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Рис. 10.49. Виправляння перевальцювання обичайки з перекошенням 
кромок (а) при підійманні її краном (б)

циною, депланацію в стиках усувають за допомогою скоби 1 і 
клина 2. Під час складання прихватку виконують із внутрішньо
го боку труби. На торцях труби прихвачують внутрішні розпірки 
4 (див. рис. 10.47).

Рис. 10.50. Складання обичайок:
1 — скоба; 2 — клин; 3 — обичайка; 4 — роликовий стенд; 5 — струбцина;

6 — стяжні кутики; 7 — розпірний домкрат
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При складанні взаємне зміщення площин (депланація) у сти
ку має становити не більше ніж 2 мм; еліптичність (різниця діа
метрів) труби в монтажному стику для труб діаметром менш як 
2000 мм — не більше ніж 8 мм; діаметром понад 2000 мм — не 
більш як 10 мм.

Для доведення діаметра труби застосовують домкрати 7 (див. 
рис. 10.50). Після цього встановлюють за розміткою й прихвачу
ють ребра жорсткості (див. рис. 10.47, б).

Ребра жорсткості зі швелера 6 (див. рис. 10.47, в) підтягують 
за допомогою стяжного пристрою (рис. 10.51).

Потім установлюють і приварюють до елемента труби 
ув’язувальні скоби 3 (див. рис. 10.47), прихвачують усередині 

д труби стикові накладки, маркують елементи й здають у ВТК.
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Рис. 10.51. Схема підтягування ребер жорсткості прямої труби:
1 — крюк крана; 2І 3, 6 — канати з петлями; 4 — блоки стяжного пристрою; 5 — 

серги; 7 — кронштейн для кріплення каната; 8 — осі кріплення канатів; 9 — 
рама стенда

Рис. 10.52. Стенд для складання резервуарів методом навернення:
1 — поперечні балки стенда; 2 — зістиковане полотнище резервуара;
З — днище резервуара; 4 — кільцеві ребра жорсткості; 5 — розпірка;

6 — упори; 7 — поздовжні й бічні упори; 8 — канат; 9 — електролебідка
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При виготовленні габаритних резервуарів, які мають діаметр 
до 3000 мм і товщину стінки 4-6 мм, застосовують метод навер
нення. Складати такі резервуари з окремих листів та обичайок 
описаним вище способом не можна, оскільки листи й обичайки в 
процесі складання деформуватимуться від власної ваги.

Методом навернення попередньо складають і зварюють полот
нища, а потім згортають їх на кільцях жорсткості. Полотнища 
складають на стенді (рис. 10.52), який комплектується поздовж
німи і поперечними балками 1 з упорами 6, що забезпечують 
проектні розміри полотнища 2. Спочатку укладають крайні ліві 
й праві листи на упорах, після чого на них внапусток наклада
ють середні листи. Поперечні стики складають у стик, а поздов
жні — внапусток на прихватках.

Після складання полотнища на нього встановлюють днище З 
по бічних упорах 7 і кільцеві ребра жорсткості 4, з’єднані між со
бою тимчасовою розпіркою 5.

Днище й кільцеві ребра жорсткості приварюють до полотнища 
завдовжки 500 мм. За допомогою електролебідки 9 з навитим на 
неї канатом 8, який іншим кінцем прикріплений до тимчасової 
розпірки, полотнища згортають. Полотнища повертають ділян
ками завдовжки 500-600 мм. Після зупинення лебідки ребра 
жорсткості й днище приварюють до полотнища, повторюючи це 
доти, доки не буде згорнене все полотнище.

10.16. Складання криволінійних труб
Криволінійні труби у вигляді колін, перетинів, переходів не 

мають повторюваних конструкцій, тому їх складають у кожному 
конкретному випадку по-різному. Складання виконують або на 
плиті, або на роликовому стенді.

Розгортки для ланок фасонних труб вирізують ручними кис
невими'різаками, й отже, лінія розрізу зазвичай має відхилення 
від зазначеної в кресленні. Тому складальнику доводиться під
ганяти стики, підрубуючи кромки або підрізуючи їх різаком. В 
усьому іншому складання ведуть так само, як і складання цилін
дричних частин труб.

Розглянемо приклад складання елемента газоповітропроводу 
криволінійної поверхні (рис. 10.53). Спочатку перевіряють розмі
ри деталей і збирають обичайки І, 2, 3. У кінцеві обичайки 2 і З 
вставляють розпірки 6. На всіх обичайках намічають установлю
вальну вісь. Потім послідовно пристиковують обичайки, суміщу- 
ючи намічені на них установлювальні осі. Кут спряження елемен-

д тів кривих ділянок перевіряють шаблоном. Стяжку обичайок у
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Рис. 10.53. Складання криволінійної ділянки газоповітропроводу: 
а — загальний вигляд; б — розгорнення; 1-3 — обичайки; 4 — ув’язувальні 

скоби; 5 — монтажне півкільце-накладка; 6 — розпірки, а, б, в, г, д — осі 
розгорнення; Ш — шаблон

стиках, вирівнювання площин і виправляння діаметра обичайок 
виконують так само, як при складанні прямих труб. Після закін
чення складання встановлюють і приварюють стропувальні де
талі й елемент здають до ВТК.

Якщо в конструкції, які складають, є відводи й переходи діамет
ра, то складання ведуть у такій послідовності (рис. 10.54). Спочатку 
перевіряють розміри деталей і збирають обичайки 2, 2, 4, 5. У кін
цеві обичайки 2 і 5 вставляють розпірки 6. На роликовому стенді 
складають трубу без патрубка 7 і зварюють. На трубі розмічають 
положення патрубка за розмірами креслення. Підганяють патрубок 
до труби і намічають на ній виріз за розміром патрубка. Потім вирі
зують отвір під патрубок і прихвачують його й ув’язувальні скоби 3. 
Складений елемент маркують і здають до ВТК.

Послідовність складання труби з деталями оформлення роз
глянемо на прикладі складання елементів кільцевої труби пові
тропроводу гарячого дуття доменної печі (рис. 10.55). Спочатку 
складають трубу без ребер жорсткості й опорних елементів у по
рядку, описаному в попередніх прикладах. При цьому ретельно 
перевіряють розміри труби за хордами, стрілками і діаметром
відповідно до креслення. А
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Рис. 10.54. Циліндричний елемент газопроводу з патрубком: 
1,2,4,5 — обичайки; 3 — ув’язувальні скоби; 6 — розпірки; 7 — патрубок
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Рис. 10.55. Елемент кільцевої трубки повітропроводу 
гарячого дуття доменної печі:

1 — обичайки; 2-7 — деталі підвісок; 8-10 — деталі кожуха; 11 — 
ув’язувальні скоби; 12 — фіксаторні кутики; 13 — розпірки
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Складеш елементи труби зварюють на роликовому стенді. Пі
сля зварювання труби на ній за розміткою установлюють деталі 
кожуха 8-10 (див. рис. 10.55) і приварюють їх. Фіксаторні кути
ки 12 і деталі підвісок 2 — 7 установлюють при загальному скла
данні кільцевої труби.

10.17. Складання листових негабаритних 
конструкцій

Негабаритні листові резервуари місткістю 1000, 3000, 5000 м3 
і більше з листової сталі завтовшки 12 - 14 мм виготовляють ме
тодом рулонування полотнищ завширшки до 12 м, складених і 
зварених на двох’ярусних стендах (рис. 10.56).

У *----- боку корпусуОх
Зварювання 

із зовнішнього 
- боку корпусу -

Напрямок 
руху —

Контроль якості 
зварювання та усунення 

---------- дефектів-----------

Зварювання—9—Зварювання “ 
з внутрішнього 
боку корпусу

Напрямок 
руху

30500

Рис. 10.56. Виготовлення негабаритних резервуарів рулонуванням: 
а — стенд; б — схема виконання робіт; 1 — монорейка; 2 — холостий барабан;
З — зварювальні автомати; 4,8 — планшайби; 5 — згорнена в рулон стінка 

резервуара; 6 — естакада; 7 — шахові сходи резервуара; 9 — лист (заготовка);
10 — електричний таль
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Стенд — це металева конструкція з двома робочими майдан
чиками — ярусами. На першому ярусі складають полотнища й 
зварюють їх з одного боку. Листи складають за допомогою елект- д
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ромагнітів. У задній частині стенда влаштований вільнооберто- 
вий ґратчастий барабан діаметром 3300 мм, у передній части
ні— згортальний пристрій із жорстким механічним приводом. 
Оброблені листи в контейнері подають краном до місця складан
ня на перший ярус. Потім їх по одному за допомогою електрич
них талів 10, оснащених магнітними захоплювачами, переносять 
на складальний майданчик. Кромки складених стиковим з’єд
нанням у секцію листів 9 за допомогою електромагнітів притис
кають до плоскої мідної планки, закріплюють прихватками й 
зварюють зварювальними тракторами.

Зварені секції полотнища в міру їх готовності переміщують на 
верхній ярус стенда, перекантовуючи через напрямний барабан 
2 у задній частині стенда. На верхньому ярусі всі шви зі зворот
ного боку зварюють автоматами 3 й випробовують. Саме тут усу
вають виявлені у швах дефекти.

Полотнище згортають у рулон на спеціальному пристрої стен
да, який складається з двох установлених на фундаменти ста
нин. У станинах закріплені осі планшайб 4 і 8 діаметром 3,3 м. 
По колу планшайб улаштований цівковий вінець для зачеплен
ня із шестернями приводу планшайб. Механізм приводиться в 
дію від електродвигуна потужністю 7 кВт через редуктор і кілька 
додаткових пар шестерень у станинах пристрою. Швидкість обер
тання планшайб вибирають так, щоб при згортанні полотнище 
рухалося зі швидкістю 2 м/хв.

Полотнище навертають на ґратчастий каркас, яким є шахтові 
сходи 7 або центральні стояки, оснащені кільцями зі швелерів 
діаметром 2660 мм, що відповідає внутрішньому діаметру руло
ну. Торцеві ділянки каркаса з’єднують із планшайбами 4 й 8 чо
тирма висувними штирями з кожного боку. Наприкінці згортан
ня після закріплення кінцевої кромки рулону під ним домкрата
ми підіймають викатні балки. Звільнені від навантаження штирі 
виводять із 'зачеплення з каркасом, і рулон 5 викочується на сте
лаж.

Для рулонування полотнищ завширшки до 18 м застосовують 
механізовані стани (рис. 10.57). Виготовлення рулонованих конс
трукцій на цих станах механізоване й автоматизоване. Полот
нища зварюють із застосуванням ефективних методів контролю 
зварних з’єднань. Усе це забезпечує високу продуктивність і мак
симальне поліпшення умов праці робітників.

На стані виготовляють полотнища з листів завтовшки до 
16 мм, розмірами 1500 х 6000 мм. Листи зварюють двома дугами 
на підвищених (60 - 70 м/год) швидкостях. При згортанні полот-

д нищ у рулони початкову й кінцеву кромки їх закріплюють доско-
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Рис. 10.57. Механізований стан для рулонування полотнищ:
1 — магазин заготовок листів; 2 — самохідний візок з пневмозахоплювачами;
З — ділянка складання секцій; 4 — зварювання поперечного шва; 5 — зварю

вання поздовжніх швів; 6 — ділянка зовнішнього огляду швів; 7 — задній бара
бан; 8 — підварювання поперечного шва; 9 — підварювання поздовжніх швів; 
10 — ділянка контролю і виправляння швів; 11 —ділянка ґрунтування полот

нищ; 12 — згортальний пристрій

налішим способом. Рулон вивільняється від планшайб згорталь- 
ного пристрою напівавтоматично. Рулон, що вивільнився від крі
плення, на балках викочується на платформу, якою його достав
ляють до стелажів тимчасового зберігання.

Продуктивність механізованого стана порівняно з іншими 
двох’ярусними установками значно вища.

При складанні частини полотнища зі з’єднаннями внапусток 
між поясами першими з потрібним інтервалом укладають листи, 
які мають опинитися внизу. Короткі кромки листів притискають 
до кромок листів попередньої секції. Листи, які сполучають сти
ковим з’єднанням, укладають поряд і впритул до попередньої 
секції із забезпеченням невеликих зазорів, необхідних за умова
ми зварювання.

Особливу увагу звертають на забезпечення прямолінійності 
нижньої кромки полотна, що перевіряють за упорами або риска
ми на стенді візуванням або натягненням нитки. Вимірюванням 
контролюють ширину полотна. Перевіряють також прямоліній
ність задньої кромки секції, що не повинна мати уступів більше 
ніж 2-3 мм. Незначне зміщення листів може відбуватися за ра
хунок зміни в допустимих межах зазорів між кромками або роз
мірів напускання.

Листи, складені в секції, з’єднують прихватками. При скла
данні на магнітних стендах положення листів фіксують спочатку 
вмиканням магнітів, а потім — електроприхватками. На першо
му ярусі з’єднання внапусток виконують переривчастими швами.
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Згодом вони опиняються всередині змонтованого резервуара. У 
міру складання й зварювання полотнища переміщують по стенду 
у вигляді широких сталевих смуг одне за одним. Початок кожно
го нового полотнища скріплюють із кінцем попереднього шістьо
ма — вісьмома сталевими смужками перетином 100x4 або 
100 х 5 мм, завдовжки 1 м.

При переміщенні й згортанні частин днища використовують 
такі самі смужки, але різної довжини, що компенсує криволіній
ність обрису цих полотнищ.

Після перерви в роботі стенда нове полотнище переміщують 
за допомогою двох канатів або довгих сталевих смуг, прикріпле
них одним кінцем до полотнища, а другим — до барабана згор- 
тального пристрою.

Полотнища корпусу й днища резервуарів малої місткості час
то згортають по кілька в один рулон. Початкову кромку полот
нища прикріплюють сталевими смугами, що приварюють до кі
лець каркаса. Щоб початкова кромка через пружність не відсту
пала від кілець сходів й іншого каркаса й не деформувала при 
цьому наступні витки корпусу, у кільцевих елементах сходів (або 
каркасі) на ділянці завдовжки 1 м роблять кишеню, в яку заво
дять початкову кромку. На початку згортання початкова кромка 
не виступає за площину коліс і полотнище згортається без пору
шення кривизни.

Для регулювання й збільшення щільності навивання витків у 
рулоні застосовують притискний ролик.

Кінцеву кромку згорненого полотнища закріплюють, приварю
ючи до останнього витка рулону смуги, що з’єднують два полот
нища. Після закінчення згортання вони щільно прилягають до 
рулону. Готовий рулон із закріпленою задньою кромкою вивіль
няють із планшайб згортального пристрою і викочують на стелаж.

10.18. Складання ґратчастих об’ємних конструкцій
До просторових ґратчастих конструкцій ставлять вимоги взає

мозамінності, тобто їх виготовляють з однакових повторюваних 
елементів. Такі конструкції доцільно виготовляти в кондукторах. 
Розглянемо організацію складання подібних конструкцій на 
прикладі виготовлення радіощогл.

Спочатку в кондукторі (рис. 10.58) складають стовбури секції 
щогли. Кондуктор комплектується зварною рамою І, кінцевими 
упорами 2 з фальшфланцем, опорними призмами 3. Фальшфлан- 
ці мають бути строго паралельними один одному у вертикальній

А площині, оскільки вони забезпечують співвісність отворів.
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Рис. 10.58. Кондуктор для встановлення 
фланців на стволи секцій щогли: 

1 — рама; 2 — кінцеві упори; 3 — опорна 
призма

Фланці з обточеними ззовні поверхнями надягають на стовбур. 
Потім краном стовбур із фланцями встановлюють у кондуктор на 
призми 3. Залежно від діаметра труби призми регулюють по висо
ті, обертаючи в привареній до опорної рами обичайці й тим самим 
забезпечуючи стале положення осі труби будь-якого діаметра. По
тім фланці підтягують до фальшфланців, суміщують отвори й за
тягують чотирма гвинтами до площини кондуктора.

За допомогою ломика вивіряють розмір заглиблення торця 
стовбура від площини фланця, після чого фланці прихвачують 
дуговим зварюванням до труби зовні і зсередини. Всі прихватки 
(не менше ніж три) розміщують по контуру труби рівномірно. 
Верхній отвір фланця з одного й того самого боку кондуктора по
значають фарбою. Знявши стовбур з кондуктора, на торцях труби 
встановлюють і прихвачують по місцю заглушки.

Повністю складену трубу передають на кантувач для зварю
вання (рис. 10.59). Кантувач складається з двох груп опорних 
роликів обертання: привідних 1 з електромеханічним притиска
чем 3 і непривідних 2. Поряд із кантувачем розмішують автома
тичну установку 4 для зварювання.

Паралельно зі складанням стовбура секції радіощогли на 
окремих робочих місцях монтують і зварюють драбини, відтяжні 
вушка та інші елементи, які установлюють на секціях радіо
щогли. А
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Рис. 10.59. Кантувач для приварювання фланців на стволах 
секцій радіощогл:

1,2 — відповідно привідні й непривідні опорні ролики; З — електромеханічний 
притискач; 4 — автоматична установка для зварювання

Секції складають в об’ємному кондукторі (рис. 10.60), що має 
жорстку опорну раму й дві чітко вивірені під кутом 90° площини- 
упори з виставленими на них фальшфланцями. Одна з площин 
оснащена притискачами. Для складання радіощогл різної конфі
гурації на площинах-упорах зроблені отвори, які дають змогу 
встановлювати фальшфланці для три- або чотиригранних секцій 
(див. рис. 10.60, розріз А - А).

Секції складають у такий спосіб. Стовбури встановлюють краном 
у кондуктор, суміщуючи отвори фланців стовбурів і фальшфланців 
кондуктора. Позначені фарбою отвори фланців стовбурів ставлять у 
верхнє положення до площини із притискачами. Одночасно зі стов
бурами між ними встановлюють трубчасті розпірки. Після повного 
суміщення отворів фланців і кондуктора фланці стовбурів притис
кають до однієї стінки кондуктора притискачем 3 (див. рис. 10. 60, 
розріз Б-Б). Потім за кресленням установлюють і прихвачують 
елементи ґрат секції щогли, відтяжні вушка та інші деталі.

Складену повністю на прихватах секцію щогли знімають із 
кондуктора краном і переміщують на кантувач для зварювання. 
Попередньо складені й зварені драбини встановлюють на робо- 
чому місці зварювання секцій радіощогли.
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Рис. 10.60. Кондуктор для складання секцій радіощогл:
1 — рама; 2 — упори; 3 — притискач

Періодично для перевірки кондуктора й дотримання техноло
гії складання контролюють якість складання секції. Для цього 
на вивірених стелажах викладають три - чотири секції радіо
щогли, фланці яких з’єднують монтажними болтами й пробками. 
На зовнішніх торцях з’єднань фланців по трьох поясах натягують 
шнур і, замірюючи зазори між шнуром і стовбуром у різних точ
ках по довжині, перевіряють прямолінійність щогли. При цьому 
припустимий прогин поясів не повинен перевищувати 1/700 дов
жини вимірюваної ділянки. Одночасно слід переконатись у тому, 
що немає гвинтоподібності складених секцій, для чого замірюють 
зазори між вертикальним виском і поясами секцій. Щільність 
прилягання фланців один до одного визначають вимірюванням 
зазору між ними. Зазор має становити не більше ніж 0,5 мм у 
межах кільця завширшки 20 мм навколо труби стовбура і 3 мм 
біля зовнішніх кромок між фланцями.
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Розділ 10

10.19. Складання бункерів
У плані бункери роблять квадратними, прямокутними й кру

глими. У ряді випадків для запобігання стиранню стінки бунке
ри футерують сталевими листами, чавунними або залізобетон
ними плитами.

Бункер (рис. 10.61) складається з вертикальних балок її 6 та 
конічних лійок. Його стінки зміцнені ребрами жорсткості.

Рис. 10.61. Спарений бункер у зборі:
2,6 — бункерні балки; 2 —!розсікай; 3 — люк; 4 — настил; 5 — стінки бункера
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Бункери бувають легкого типу зі стінками з листа завтовшки 
до 12 мм і ребрами жорсткості з кутиків; важкого типу зі стінка
ми з листа завтовшки до 16 мм (з футерівкою або без неї) і з реб
рами жорсткості із прокатних або зварних таврів.

Бункери великих габаритних розмірів на заводі виготовляють 
у вигляді відправних елементів балок 1 і 6, стінок 5, футерівки, 

д розсікачів 2 (для спарених бункерів), лійок. Бункери невеликих 
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розмірів, що відповідають вимогам габаритних розмірів заліз
ничного рухомого складу, виготовляють на заводі цілком.

Бункери належать до конструкцій індивідуального виробництва.
Розглянемо приклади складання конструктивних відправних 

елементів бункера.
Бункерні балки легкого й важкого типів (рис. 10.62) склада

ють однаково: спочатку листи стінок 1 балки і відливів 3, а потім 
двотаврові стрижні. Якщо в робочих кресленнях є вказівка, торці 
стрижнів відфрезеровують.

Рис. 10.62. Бункерні балки легкого (а) і важкого (б) типів:
1 — стінки балки; 2 — ребра жорсткості; 3 — відливи; 4 — стропувальна деталь; 
5 — горизонтальний лист; Ь —довжина балки; а — мінімальна відстань кінця 

відливу від торця балки

Бункерні балки складають на козлах або плитах.
Після перевірки розмірів стрижнів і деталей відповідно до 

вимог креслення на стрижень установлюють і приварюють стро- 
пувальні деталі 4. Після цього на стрижні розмічають положення 
ребер жорсткості 2 і встановлюють їх. Під час установлення торці 
ребер жорсткості прихвачують до горизонтальних листів.
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Рис. 10.63. Стінки бункерів без футерівки:
а — з отворами, масою до 3 т; б — без отворів зі стропувальними скобами, масою 

до 5 т; в, г — масою понад 5 т зі стропувальною сергою; 1 — стінка; 2 — ребра
X жорсткості; 3 — елементи стропування
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Довжина прихваток має становити 50-60 мм, перетин — 5- 
6 мм. Число прихваток має забезпечувати незмінність геометричної 
форми й міцність з’єднань при транспортуванні й кантуванні конс
трукції. Після цього встановлюють горизонтальний лист 5.

Після приймання ВТК складеного елемента встановлені деталі 
приварюють. Останніми встановлюють і приварюють відливи.

При складанні стінок бункерів (рис. 10.63) спочатку зварюють 
листи стінок і після виправляння їх складають стінки. Операції ви
конують на складальних плитах у такій послідовності: перевіряють 
розміри листів і ребер жорсткості; розмічають листи для установ
лення ребер жорсткості; зачищають опуклість стикових швів під 
ребра жорсткості; установлюють і прихвачують ребра жорсткості 
(прихватки ставлять по обидва боки ребер жорсткості в шаховому 
порядку). Якщо на стінках бункера передбачено футерівку, то її 
встановлюють після приварювання ребер жорсткості 2 (рис. 10.64).

Рис. 10.64. Стінка бункера з футерівкою: 
1 — стінка; 2 — ребра жорсткості; 3 — футерівка

Вимоги до складання бункерів важкого типу (рис. 10.65) вищі, 
ніж до складання бункерів легкого типу. Торці ребер 5 
обов’язково прихвачують до таврів. Складання ведуть на ніве
льованій площині. Деталі встановлюють на попередньо складе
ному й звареному листі. Так само, як і при складанні стінок лег
ких бункерів, розмічають на листі положення ребер жорсткості 2, 
З, 5; видаляють опуклості стикових швів під ребрами жорсткості; 
установлюють за розміткою крайній тавр (ребра йсорсткості), реб
ра 5 і наступні таври; приварюють стропувальні деталі 4, 6; при
хвачують технологічні розпірки по верхній площині таврів і 
вздовж поздовжніх кромок елемента для збереження площини 
при зварюванні.
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Розділ 10

а
Рис. 10.65. Стінка бункера важко

го типу:
а — стінка у зборі; б—установлення 

поперечного ребра жорсткості; 1 — 
стінка; 2,3 — поздовжні ребра жорст
кості; 4,6 — стропувальні деталі; 5 — 

поперечні ребра жорсткості
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Рис. 10.66. Лійка бункера:
1 — стінка; 2,3 — вертикальні ребра 

жорсткості; 4 — стропувальні елементи;
5 — елементи фланця
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Після приварювання всіх установлених деталей елемент пе
редають на фрезерування торців.

Елементи розсікачів бункера встановлюють і приварюють так 
само, як і бункерні балки.

Лійка (рис. 10.66) — це габаритний відправний елемент бун
кера, який завод поставляє у складеному вигляді. Площини лій
ки складають у такій самій послідовності, як і стінки бункера. 
Після цього на складальній плиті послідовно встановлюють усі 
чотири площини й розкріплюють їх тимчасовими розпірками. 
При цьому перевіряють кути, які мають бути прямими, промірю
ванням діагоналей.

Потім на виставлені площини лійки встановлюють попере
дньо складений на плиті фланець та інші деталі.

Оскільки майже всі елементи бункерів мають несиметричні 
перетини, особливу увагу приділяють безпечним методам роботи 
при складанні, стропуванні й установленні деталей на козлах 
або плиті, забезпечуючи стійке положення елементів.

10.20. Складання конструкцій на потокових лініях
Загальні вимоги. Потокове виробництво конструкцій ґрунту

ється на спеціалізації їх виготовлення, територіальному об’єд
нанні робочих місць (устаткування) і синхронізації в часі суміж
них операцій і процесів.

Виконання першої вимоги дає можливість сконцентрувати 
велику кількість однакових або технологічно подібних конструк
цій, багаторазове виробництво яких забезпечує сталість викону
ваних операцій. Територіальне об’єднання устаткування або ро
бочих місць у технологічній послідовності продиктоване потре
бою усунення або зменшення перерв, пов’язаних з переміщенням 
виготовлених конструкцій. Реалізація третьої вимоги за умови 
виконання перших двох забезпечується повністю при поєднанні 
в часі основних і допоміжних способів, переходів та операцій без
перервності виготовлення конструкцій.

На заводах працюють потокові лінії складання й зварювання 
окремих конструктивних елементів, двотаврових стрижнів, віконних 
рам, кроквяних ферм із труб круглого або прямокутного перетину.

На потоковій лінії (рис. 10.67) виготовляють зварні двотаврові 
стрижні завдовжки 3500 мм і більше. Лінія складається з чоти
рьох дільниць: І — обробка стінок і полиць; II — складання стриж
нів; III — зварювання стрижнів; IV — обробка стрижнів (виправ
ляння грибоподібності й фрезерування торців). Полиці й стінки 
балок обробляють одночасно на двох паралельно розміщених 
лініях.
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Листи для виготовлення стінок й універсальну штабову 
сталь для виготовлення полиць мостовим краном подають на 
приймальні роликові конвеєри 33 відповідної ділянки. На при
ймальному конвеєрі смуга вирівнюється досилачами і подається 
до листоправильних вальців 32. Залежно від товщини і криви
ни смуга пропускається через вальці один — три рази. Після 
виправляння роликовим конвеєром 31 смуга транспортується до 
газорізальної установки ЗО, де обрізується кромка й смуга рі
жеться на потрібний розмір. Конвеєром 29 смуга подається на 
верстат 28, де очищається металевими щітками. Конвеєром 27 
готова деталь транспортується в зону дії магнітного листоукла- 
дача 26, яким вона передається на живильник 13 складального 
стенда.

Два листи мостовим краном укладаються на приймальні кон
веєри 1 ІЗ і пневматичними досилачами вирівнюються по бічних 
упорах. Потім листи для обрізування кромок встановлюються на 
газорізальній установці 2. Наявність на установці двох різаків 
дає змогу обрізувати стиковані кромки обох листів одночасно. 
Листи після обрізування кромок переміщуються конвеєром до 
заглибленого упору й обрізуються на потрібний розмір виготов- 
люваного стрижня.

Підготовлені до стикування листи переміщуються до при
строю 4 для зварювання стиків. Стики зварюють автоматом АБС 
на електромагнітному стенді із флюсовою подушкою, що розмі
щена між роликами з індивідуальними приводами конвеєра 5. 
Листи, зварені з одного боку, механічним кантувачем 6 перевер
таються на 180° й укладаються на конвеєр 7.

На конвеєрі 7 пневматичними досилачами листи вирівнюють
ся по бічних упорах і переміщуються для зварювання другого 
боку на зварювальній установці 4.

Зварені листи виправляють на листоправильних вальцях 6. 
Після виправляння лист на конвеєрі з магнітними маніпулято
рами 10 вирівнюється вздовж осі дискових ножиць 11, а потім 
затискується гідрозатискачами напрямного візка 9, за допомогою 
якого лист переміщується для обрізування поздовжніх кромок.

Обрізані кромки подрібнюються кромкокришильниками й 
скидаються в контейнер, розміщений у тунелі під ножицями. Пі
сля обрізування кромки лист зачищають металевими щітками 
12. Оброблена стінка транспортується конвеєром на ділянку 
складання стрижнів.

На ділянці складання балок установлено живильник 13 і 
складальний стан 14. Живильник 13 — це кондуктор для попе
реднього складання балок. Стінку балки встановлюють на роли
ках. Полиці магнітним краном укладають на важільні кантувачі А
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по обидва боки від стінки балки, а потім перевертають їх у вер
тикальне положення. При переміщенні супортів живильника 
полиці притискуються до кромок стінки.

Попередньо складена балка транспортувальними роликами 
передається в складальний стан 14. Складальний стан обладна
ний магнітним стендом для притискання стінки балки, гідрав
лічними вирівнювачами для вирівнювання кромок стінки й по
лиць балки, гідравлічною машиною для витягування стінки і пнев- 
мопідіймачами для точного встановлення полиць відносно стінки 
балки. Вздовж складального стана розміщують поздовжню балку з 
підвішеними на ній зварювальними автоматами для прихвачу- 
вання полиць до стінки. Після складання й прихвачування балка 
надходить на конвеєр 15 ділянки зварювання балок.

Поясні шви зварюють на чотирьох установках 17 тридуговим 
автоматом А-615. Складена балка з конвеєра 15 важільним маг
нітним кантувачем 16 укладається на конвеєр 25, між ролика
ми якого розміщені важелі кантувача для встановлення балки 
під кутом 45° для зварювання поясного шва «в човник». Після 
зварювання першого шва за допомогою конвеєрів і шлеперів 18, 
конвеєрів 25 з кантувачами балка послідовно встановлюється 
на установках 17 для зварювання трьох наступних швів. Після 
зварювання кожен шов очищається щітками 12. Остаточно 
зварена балка шлепером 18 переміщується на ділянку обробки 
балок.

Грибоподібність полиць правлять при горизонтальному по
ложенні балок на верстатах 20 і 23. На кожному верстаті пра
виться одна полиця. З ділянки зварювання балка надходить на 
конвеєр 19 з підіймальною рамою, за допомогою якої стінка бал
ки встановлюється вздовж осі верстата. Після виправляння 
першої полиці шлепером 18 балка передається до верстата 23 
на конвеєр 24 для виправляння другої полиці. Виправлена ба
лка транспортується для фрезерування торців на двох робочих 
місцях. На кожному робочому місці розміщено по два торцефре- 
зерувальних верстати 21. Балку встановлюють і закріплюють 
на полицях за допомогою жорстких упорів з гідрозамками. Піс
ля фрезерування першого торця балка конвеєром переміщуєть
ся до другого верстата для обробки другого торця. На стела
жах 22 балки контролюють. Готову балку мостовим краном 
транспортують на склад.

Потокова лінія складання й зварювання віконних рам (рис. 
10.68) комплектується складальним кондуктором 5, самохідним 
візком 8, упором б, зварювальною установкою 4, краном- 

д укосиною 2 і роликовими конвеєрами 1.
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Рис. 10.68. Потокова лінія складання і зварювання віконних рам: 
1 — роликовий конвеєр; 2 — кран-укосина; 3 — візок; 4 — установка для точко

вого зварювання рам; 5 — кондуктор; 6 — упор

Кондуктор, оснащений пневмозатискачами, установлюється 
на візок із двошвидкісним електроприводом. Деталями кондук
тор завантажують вручну. Виріб закріплюють і транспортують у 
зону зварювання, зварюють і переміщують на лінію роликових 
конвеєрів автоматично. Кватирки навішують вручну в міру вихо
ду виробів із зони зварювання. Знімають виріб з лінії конвеєрів 
краном-укосиною. Лінію обслуговують чотири робітники. Продук
тивність її 10 - 12 рам за годину.

Потоково-механізована лінія (рис. 10.69) складання й зварю
вання ферм із замкнених холодногнутих профілів призначена 
для послідовного складання й наступного зварювання кроквяних 
ферм частинами завдовжки по 12, 9 і 6 м із гнутозварних за
мкнених профілів прямокутного перетину.

Лінія складається з чотирьох дільниць: І — розкладання роз
косів, установлення фланців і завантаження поясів; II — зварю
вання ферм; III — контролю зварних швів; IV — знімання ферм. 
Потоково-механізована лінія працює у такий спосіб.
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Розділ 10

На дільниці І підіймальний стіл завантажують розкосами, кі
лькість яких залежить від типу ферми, що складається. За ко
мандою оператора стіл опускається й розкоси потрапляють у спе
ціальні гнізда складального візка.

Візок пересувається рейковим шляхом 4 до накопичувана 
поясів 3. Передавачі накопичувача переміщують пояси із флан
цями на візок впритул до розкосів. Потім візок переміщується 
на дільницю II. Зверху на елементи ферми опускається травер
са кантувача з кондуктором (кондуктор знаходиться в горизон
тальному положенні затискачами вниз). Після вмикання при
воду елементи ферми затискуються і траверса кантувача з кон
дуктором підіймається у верхнє крайнє положення. Візок по
вертається на ділянку І для наступного завантаження, а кран 
кантувача пересуває траверсу в зону зварювання. Привід по
вертає кондуктор з елементами ферми на 90° у вертикальне по
ложення (верхній пояс ферми внизу), після чого зварники зва
рюють верхні пояси ферми з розкосами. Потім кондуктор повер
тають на 180° (нижній пояс ферми внизу) і зварники зварюють 
нижній пояс ферми з розкосами. Після закінчення зварювання 
кран пересуває кондуктор з фермою в зону гаків підвісного кон
тейнера. Вмикають привід на розтискання затискачів. Під дією 
власної ваги ферма опускається вниз на затискачах кондуктора 
й потрапляє в гаки підвісного конвеєра. Кран від’їжджає в зону 
зварювання, кондуктор розвертається на 90° у вихідне поло
ження.

Ферма, навішена на гаки підвісного конвеєра, переміщується 
на дільницю III для контролю швів нижнього пояса. Після огля
ду й доробки швів до ферми під’їжджає візок із пристроєм для 
захоплення й знімання ферми з гаків підвісного конвеєра. Візок 
від’їжджає в зону кантувача ферм дільниці IV, повертається на 
180°, під’їжджає до стелажа, де, розтискаючи захоплювачі, опус
кає ферму на стелаж. Потім візок повертається у вихідне поло
ження^ повертає пристрій для знімання на 180°.

На стелажі виконують остаточний огляд і доробку зварних 
швів верхнього пояса з розкосами, а також приварювання додат
кових елементів. Готову ферму мостовим краном транспортують 
на склад.

Робота лінії передбачена як у ручному режимі, так і в напів
автоматичному. Продуктивність лінії близько ЗО тис. шт. ферм за 
рік. Тривалість виготовлення однієї ферми 8 хв.

А 
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Розділ 10

10.21. Техніка безпеки під час складання 
металоконструкція

Безпека виконання складальних робіт залежить від злаго
дженості роботи, досвідченості складальників, уміння бригадира 
правильно організувати робоче місце й розставити членів брига
ди. Перед початком роботи бригадир вивчає креслення, знайо
мить членів бригади з технологією складання конструкції, намі
чає місця складування деталей. Бригадир стежить за правиль
ною організацією робочого місця, порядком на робочих місцях, 
станом устаткування та інструменту.

Конструкції складають на складальних стелажах, у кондукто
рах, установках. Устаткування для складання встановлюють у 
напрямні, які розміщуються на підлозі цеху. Для безпечної робо
ти потрібно, щоб напрямні забезпечували горизонтальність пло
щини устаткування з відхиленням не більш як ±5 мм. У разі по
рушення цієї вимоги під час складання конструкції можуть втра
тити стійкість і перекинутися. Схему визначення стійкості балки 
наведено на рис. 10.70.

10.70. Схема визначення стійкості балки:
1 — кбзла; 2 — балка; Р— перекидне зусилля
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Для меншої стомлюваності робітників висота стелажів та ін
шого складального устаткування не повинна перевищувати 0,6 - 
0,7 м над рівнем підлоги.

Відстань між окремими кбзлами стелажа залежно від жорстко
сті конструкцій, які складають, може становити 1,5 - 2,0 м.

Під час складання, розкладання деталей і кантування конс
трукцій складальні стелажі й устаткування зазнають впливу вер
тикальних і горизонтальних навантажень. Тому вони мають бути 
міцними і стійкими, під час роботи не повинні деформуватися.
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Розділ 10

При установленні складальних козел, з яких комплектуються 
стелажі, під їхні ніжки можуть потрапити залишки електродів та 
інші сторонні предмети. Це може призвести до втрати стійкості й 
перекидання кбзел і конструкцій, які складають.

Усі рухомі частини складального устаткування захищають 
кожухами. Гострі кути й кромки притуплюють, щоб запобігти по
раненню рук робітників.

Притискний пристрій складального устаткування має забез
печувати надійне кріплення деталей і складеної конструкції. 
Оскільки на складальному устаткуванні виконують зварювальні 
роботи, при установленні воно має бути надійно заземлене.

Для безпеки провадження робіт із застосуванням кондукторів 
та іншого устаткування потрібно, щоб конструкції, які склада
ють, за своїми розмірами, масою й конфігурацією відповідали 
своєму призначенню. Вони не повинні мати виступних частин, 
що перешкоджають переміщенню конструкцій при зніманні їх з 
кондуктора або при кантуванні.

Перед вмиканням механізму повороту перевіряють планшай
би, надійність кріплення конструкцій. На конструкції не повинно 
бути незакріплених деталей, інструменту та інших предметів.

Копіри, застосовувані для складання ґратчастих конструкцій, 
мають бути ретельно перевірені й надійно закріплені на стела
жах. Устаткування і місця для складування деталей розміщують 
так, щоб між ними були проходи, які забезпечують вільне пере
міщення й дії членів бригади під час розкладання деталей, при- 
хвачування й кантування конструкцій. Зварювальне устатку
вання для накладання прихваток при складанні, інструмен
тальні шафи для складального інструменту розміщують уздовж 
рядів колон у зонах обслуговування мостовими кранами.

Неподалік від складальних стелажів розміщують металеві 
контейнери для відходів металу і залишків електродів.

На місцях складування деталі укладають так, щоб не пору
шувати послідовності складання і щоб вони не розсипалися, як
що беруть одну з них. Дрібні деталі з метою безпеки зберігають у 
контейнерах.

При складанні розгалужених і високих конструкцій робоче мі
сце обладнують майданчиками для ведення робіт на висоті. При 
цьому в разі проведення робіт одночасно в кілька ярусів улашто
вують запобіжні навіси.

На стелажах і кондукторах деталі розкладають кранами або 
місцевим підіймальним устаткуванням. Уручну дозволяється 
розкладати тільки ті деталі, для церенесення яких потрібно не
більше ніж два робітники, тобто масою не більш як 100 кг. д
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Рис. 10.71. Схеми кріплення конс
трукцій:

а, б — балок; в — щита: г — колони; 1 — 
інвентарний стояк; 2 — балка; 3 — 

кбзла; 4 — пробка; 5 — скоба; 6 — клин;
7 — висувний стояк; 8 — захоплювач;

9 — карабін; 10 — ланцюг

Найбільшу кількість травм отримують складальники при не
правильному користуванні ломиками для розкладання деталей 
або вилками для кантування. Слід стежити, щоб ломики були 
досить міцними й не гнулися під час роботи. Щоб запобігти по
раненню- рук при складанні конструкцій, деталі яких мають 
отвори, збіг отворів потрібно перевіряти ломиками або ручкою 
ключа, а не пальцями. При розкладанні деталей дуже важливо 
правильно визначити центр ваги елементів, з яких складають 
конструкцію, і самої конструкції.

Конструктивний елемент із симетричним перетином і 
центром ваги, що проходить через поздовжню вісь симетрії, вва
жається стійким до перекидання, якщо не втрачає стійкості від 
горизонтальної сили, що дорівнює 10 МПа, прикладеної до верх
ньої точки. При цьому відношення ширини основи а до висоти к 
у поперечному перетині для елементів висоти до 700 мм має ста
новити не більше ніж половину: а/Л < 1/2. Відношення ширини

к основи а до висоти к у поперечному перетині для елементів 

514 - 



Розділ 10

заввишки понад 700 мм має бути більшим за одну третину: 
аЛі> 1/3.

Елементи конструкцій, що не відповідають одній із зазначе
них умов, вважаються нестійкими. їх потрібно укріплювати при 
виконанні будь-яких технологічних операцій (рис. 10.71).

Складальники, які працюють разом із прихватниками, щоб 
запобігти пошкодженню очей в момент прихвачування, мають 
закривати обличчя щитками із захисними стеклами. Перед піді
йманням, переміщенням чи кантуванням деталей або конструк
цій, що складаються, перевіряють їхню жорсткість і за потреби 

Рис. 10.72. Приклади кантування конструкцій:
а — балок захоплювачами; б—просторової конструкції сергою; в — колони 

сергою; г — Гратчастої конструкції ланцюгами
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Розділ 10

встановлюють додаткові кріплення. Виконують транспортні опе
рації при складанні, а також подають сигнали машиністові кра
на складальники, які вміють перемішувати вантажі кранами і 
мають відповідне посвідчення. За справність вантажозахоплю- 
вальних пристроїв відповідає бригадир складальників.

При виконанні транспортних операцій усі працівники пови
нні відійти вбік, а складальник, що керує роботами, має знаходи
тись в торці конструкції.

Перед початком кантування переконуються у жорсткості конс
трукції, відсутності на ній незакріплених деталей і сторонніх 
предметів. Місце, на яке конструкція має бути опущена, очищають 
від деталей та інших предметів. На стелажах закріплюють упор.

Елементи кантують (рис. 10.72) тільки спеціально призначе
ними для цього елемента інвентарними пристроями. Для кожно
го виду конструкцій є свої пристрої. На деяких заводах застосо
вують кантувачі із пристроями, що унеможливлюють падіння 
конструкцій і травмування робітників.

Після закінчення зміни робоче місце прибирають. Обрізки ме
талу, шматки електродів і деталі, потрібні для подальшої роботи, 
укладають у контейнери. На місцях складування невикористані 
деталі складають у штабелі. Інструмент і пристрої прибирають в 
інструментальні ящики й укладають на стелажі.

10.22. Основи економіки при складанні
>х металоконструкції!
=г
> Будівельні конструкції мають бути економічними. До еконо- 
ь мічних чинників належать насамперед витрати, пов’язані зі зве- 
§ денням споруд, що охоплюють вартість матеріалів, виготовлення, 
о перевезення і монтажу конструкцій.
§ Слід ураховувати ефект, який отримують від скорочення часу 
® будівництва й більш раннього початку виробництва продукції, а 
к також витрати, пов’язані з підтриманням споруд у стані, що за- 
х безпечує умови їх нормальної експлуатації впродовж усього тер- 
і| міну.
с; Ці чинники дуже складні, часом залежать від кон’юнктурних 
° умов, часто суперечать один одному (наприклад, витрата сталі й 

•е трудомісткість виготовлення конструкцій; витрати на зведення 
§ споруди й на підтримання конструкцій у належному стані тощо), 
х Під час проектування конструкцій будівлі все це потрібно врахо- 
® вувати; важливо знайти оптимальне техніко-економічне вирі- 

шення, яке щонайкраще задовольнятиме всі умови.
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10.23. Структура вартості 
металевих конструкцій

Вартість конструкції є одним з основних її економічних показ
ників.

Загальна вартість металевих конструкцій охоплює такі скла
дові:

♦ вартість проектування, що залежить від виду конструкцій, 
їхньої складності й повторюваності;

♦ вартість металу та інших матеріалів (електроди, фарбуваль
ні матеріали), що витрачаються при виготовленні металевих 
конструкцій;

♦ вартість витрат виробництва при виготовленні, що залежить 
переважно від механоозброєності заводу-виготівника, складності 
й серійності конструкцій;

♦ транспортні витрати на перевезення конструкцій із заводу- 
виготівника до місця будівництва, що залежать від дальності пе
ревезення, транспортних засобів і ступеня їх використання;

♦ вартість монтажу (складання й установлення), що залежить 
від виду металевих конструкцій, оснащеності механізмами й 
пристроями, а також від умов провадження робіт.

Основний обсяг будівельних металевих (сталевих) конструк
цій виготовляється на спеціальних заводах, що є самостійною 
галуззю будівельної індустрії. Монтаж сталевих конструкцій ве
дуть спеціалізовані монтажні організації.

З урахуванням існуючих нині цін на метал і норм виробітку 
на заводах металевих конструкцій і в монтажних організаціях 
між окремими складовими вартості сталевих конструкцій можна 
встановити такі орієнтовні співвідношення, %:

♦ проектування — 2-3;
♦ сталь та інші матеріали — 63 - 73;
♦ виготовлення — 16 - 22;
♦ транспортні витрати — 3-7;
♦ монтаж — 5 - 20.
Конструкції з алюмінієвих сплавів через дефіцитність і висо

ку вартість матеріалу застосовували в порівняно невеликій кі
лькості, здебільшого в обгороджувальних конструкціях, а також 
в окремих дослідних та унікальних спорудах. Ці конструкції до 
останнього часу виготовляли на неспеціалізованих підприємст
вах, тому наявні дані не можуть бути підставою для встанов
лення співвідношень між складовими вартості алюмінієвих 
конструкцій.
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Розділ 10

10.24. Основні напрями зниження вартості 
металевих конструкцій

Оскільки вартість металу є головною складовою загальної 
вартості конструкцій, то основним напрямом здешевлення е зни
ження маси. Досягнути цього можна зниженням маси основних 
елементів конструкції й маси конструктивного оформлення, що 
характеризується будівельним коефіцієнтом. Зниження будіве
льного коефіцієнта важливе з погляду зниження не тільки маси, 
а й трудомісткості монтажу конструкцій.

Отже, будівельний коефіцієнт характеризує якість конструк
тивної форми й компонування з погляду не тільки витрат мате
ріалу, а й вартості, термінів спорудження та інших техніко- 
економічних показників і тому є вкрай важливим. Основними 
шляхами зниження будівельного коефіцієнта є:

♦ поліпшення конструктивно-компонувального вирішення на 
основі принципу концентрування матеріалу;

♦ спрощення конструктивної форми, що забезпечує технологі
чність виготовлення конструкцій.

Обидва ці напрями зумовлюють скорочення числа менш по
тужних, більш піддатливих пошкодженням і водночас більш тру
домістких і відносно дорогих допоміжних елементів. При цьому 
зниження будівельного коефіцієнта впливає на зниження тру
домісткості й вартості більше, ніж зниження маси.

Це справедливо не тільки стосовно будівельних коефіцієнтів 
конструктивного елемента, а й для всієї споруди загалом. Трудо
місткість монтажу споруди значно зростає при збільшенні пито
мого значення в каркасі будівлі зв’язок, ліхтарів та інших допо
міжних конструкцій, число яких, як правило, більш як у 10 разів 
перевищує число основних елементів.

Для зниження трудомісткості й вартості конструкції важли
вим є зменшення числа основних деталей, що пов’язано з вико
ристанням потужніших прокатних профілів. Це суперечить ви
могам економії сталі, хоча за вмілого конструювання не настіль
ки, щоб збільшити вартість конструкції.

Велике значення для зниження вартості мають уніфікація й 
типізація конструкцій. Ці чинники впливають на скорочення 
обсягу допоміжних робіт, збільшення повторюваності однакових 
операцій, унаслідок чого технологічні процеси стануть рента- 
бельнішими.

Типізація й уніфікація конструкції також суперечать прин
ципам економії сталі, оскільки типізовані схеми є менш гнучки
ми й не відповідають місцевим умовам. Тому уніфікації підляга
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ють насамперед додаткові деталі конструкції, які менш варіантні 
й менше відповідають призначенню споруди.

За масовості елементів конструкцій їх типізація й уніфікація є 
досить ефективними, особливо в разі переходу на потокові мето
ди виготовлення й монтажу.

Практичні поради щодо складання металоконструкцій

1. Перша умова правильного складання металоконструкцій — 
точне розмічання.

2. Технологічний процес складання рекомендується оформля
ти у вигляді технологічної карти:

Операція Устаткування Інструмент

Першими операціями правильного складання металоконст
рукцій є:

♦ читання креслення;
♦ розрахунок металу;
♦ отримання металу;
♦ очищення металу;
♦ розмічання;
♦ наступні слюсарні операції, складання, прихвачування, зва

рювання.
3. Практично для всіх металоконструкцій головною умовою 

правильного складання є прямий кут. Прямий кут з кутика мо
жна отримати трьома способами:

а) вирізуванням кутика під кутом 45°;
б) вирізуванням чвертей на кутику;
в) накладанням кутика на кутик.
Перевірити прямий кут можна косинцем і по діагоналі нит

кою, метром або іншим вимірювальним інструментом. Має вико
нуватися умова однакової довжини сторін заготовок.

При складанні металоконструкцій доцільно спочатку проду
мати й виготовити пристрої для складання, а потім приступати 
до його виконання. Кондуктори для складання металоконструк
цій збирають у такий спосіб:

♦ складання кондуктора за кресленням;
♦ складання кондуктора за першою конструкцією, що є шаб

лоном;
♦ на першій конструкції, що є шаблоном (обмежники прива

рюються до конструкції — шаблона першої деталі).
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Контрольні запитання і завдання
1. Які способи зварювання застосовують залежно від форми, розмірів 

елементів і типу виробництва?
2. Які технічні вимоги ставлять до стикових з’єднань?
3. Які вимоги ставлять при складанні копіра для ферм?
4. Якими методами можна скласти зварну двотаврову балку?
5. Як здійснюється складання колон промислової будівлі?
6. Якими способами складають габаритні резервуари і труби?
7. Якими способами складають негабаритні вироби великих розмірів?
8. Як перевіряють якість складання секцій об’єктів зв’язку?
9. Перелічіть головні умови технологічно грамотного складання метале

вих конструкцій.
10. Техніка безпеки під час складальних робіт.
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Розділ 11

ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
І МАРКУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

11.1. Антикорозійний захист конструкцій
Перед нанесенням антикорозійних покриттів поверхню конс

трукцій підготовляють, видаляють з поверхні металу продукти 
корозії (окалину, іржу), жирові та інші забруднення, надають 
поверхні шорсткості, що поліпшує зчеплення з нею захисного по
криття.

За наявністю й видами продуктів корозії поверхню прокату і 
готових сталевих конструкцій поділяють на такі види: вільна від 
видимих продуктів корозії (холоднокатана листова сталь, алюмі
ній, оцинкована сталь); вкрита легким пухким нальотом продук
тів атмосферної корозії; вкрита суцільним шаром продуктів атмо
сферної корозії; вкрита щільним шаром продуктів корозії, що 
утворилися внаслідок високотемпературної обробки (високотемпе
ратурна прокатна або термічна окалина на гарячекатаній сталі); 
вкрита прокатною окалиною, частково зруйнована продуктами 
атмосферної корозії при зберіганні прокату на відкритому повітрі.

За ступенем зажирення поверхні сталевих конструкцій і про
кату поділяють на: слабкозажирені з незначними нерівномірни
ми жировими забрудненнями в результаті торкання руками в 
міжопераційний період; середньозажирені з порівняно рівномір
ним шаром змащення, розчинних масел, емульсій, що утворю
ються в процесі проведення операцій з ними; сильнозажирені з 
шаром технологічного і спеціально нанесеного консерваційного 
змащення.

Конструкції знежирюють перед фарбуванням, як правило, то
ді, коли не потрібно видаляти товстий шар продуктів корозії з 
поверхні, тобто коли на поверхні конструкцій немає продуктів 
корозії або вони вже захищені металевими покриттями, міжопе- 
раційними або консервативними ґрунтами. Зажіґрені ділянки в 
цьому разі очищають знежирювальними рідинами, які не діють 
на вже наявне захисне покриття.

Якість захисту металоконструкцій значною мірою залежить 
від якості підготовки поверхні до фарбування. Дефекти, що за- д
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Розділ 11

лишилися після очищення поверхні, можуть бути тільки замас
ковані й надалі є причиною передчасної корозії металу.

На заводах металоконструкцій застосовують два способи очи
щення поверхні металопрокату й металоконструкцій перед фар
буванням: механічний — обробка поверхні ручним і механізова
ним інструментом (сталевими щітками, абразивними матеріала
ми, металевим дробом); термічний — місцеве нагрівання виробів 
киснево-ацетиленовим полум’ям.

Очищення ручним і механізованим інструментом найдоступ
ніше через його простоту, низьку вартість і можливість придбан
ня устаткування. Недоліками ручного й механізованого інстру
менту є швидке зношування й необхідність частої заміни робочих 
частин (щіток, абразивних кругів).

У разі застосування пневматичних або електричних інструмен
тів продуктивність праці порівняно з ручною підвищується в 5 -15 
разів. На заводах металоконструкцій зазвичай використовують 
пневматичний інструмент, оскільки він простий в експлуатації, 
безпечний у роботі, добре працює в запиленому й вологому середо
вищі, має малу масу по відношенню до потужності, яку розвиває.

Для очищення металу застосовують пневматичні шліфуваль
ні машини типу ИП-2014А й кутові шліфувальні машини з елек
троприводом.

Металоконструкції, що працюють у неагресивних і слабкоаг- 
ресивних середовищах, можна очищати металевими щітками і 
шліфувальними кругами.

Дробометальне очищення — найпродуктивніший спосіб. Дро- 
бометальна установка має камеру, в якій розміщено три правих і 
три лівих дробометальних апарати. Вони встановлені на різній 
висоті з таким розрахунком, щоб струмінь дробу перекривав лист 
по всій висоті. У дробометальному апараті знаходяться турбіни із 
сімома лопатками. Обертаючись від електродвигуна, турбіни під 
дією відцентрової сили викидають дріб зі швидкістю 80 м/с вія
лоподібним потоком під кутом до очищуваної поверхні листа. 
Напрямок кута атаки факелів дробу відносно очищуваної повер
хні регулюють повертанням розподільної камери дробометально- 
го апарата.

Витратний бункер призначений для зберігання запасу дробу 
в установці. З бункера дріб по шести трубах надходить крізь до
затори в дробометальні апарати. Дозатори — це заслінки, що ре
гулюють подачу дробу на турбіну дробометального апарата.

Вертикальний стрічковий ковшовий конвеєр призначений 
для підіймання відпрацьованого дробу. Сепаратор забезпечує 

д відсівання відходів дробу й окалини повітряною сепарацією, що 
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регулюється шибером. Витяжна вентиляційна установка забез
печує відсмоктування 18 тис. м3/год повітря з наступним його 
очищенням від пилу.

Приймальний і подавальний роликові конвеєри привідні. 
Вони призначені для підтримання листової сталі й касет із 
профільним металопрокатом у вертикальному положенні, а та
кож забезпечують вільне переміщення листової сталі у верти
кальному положенні за рахунок роликів конвеєра й роликів на 
кронштейні.

Профільний метал (кутики, швелери) очищають у касетах зі 
змінними гребінками для очищення кутиків і швелерів. При 
укладанні металопрокату касета знаходиться в горизонтальному 
положенні, після його укладання касети мостовим краном пере
носять за петлі й установлюють у вертикальне положення на по
давальний роликовий конвеєр. Установка забезпечує очищення 
18 тис. т металопрокату за рік. Довжина очищуваної листової 
сталі 4 - 12 м, ширина — 1,4 - 2,7 м, товщина — 6-30 мм. Роз
мір гранул застосовуваного дробу — 0,5 - 2,6 мм, маса разового 
засипання в установку — 1500 кг, безповоротна витрата дробу за 
безперервної роботи — 20-25 кг/год.

Дробоструминне очищення застосовують рідше, ніж дробоме- 
тання. Суть його полягає в тому, що металоконструкцію обробля
ють струменем дробу, який подається стисненим повітрям під тис
ком 0,5 - 0,7 МПа. Швидкість вильоту дробу не менш як 80 м/с.

Дробоструминне очищення не знайшло широкого застосуван
ня, оскільки порівняно з дробометальним воно в 5 - 6 разів до
рожче, менш продуктивне, не піддається автоматизації. Викори
стання стисненого повітря потребує компресорної установки й 
додаткового обслуговуючого персоналу.

Термічному очищенню піддають метал не менш 6 мм завтов
шки, його проводять багатоплуменевими пальниками. Терміч
ний спосіб видалення іржі й окалини полягає в обробці поверхні 
металопрокату полум’ям газової суміші, що складається з 50 % 
кисню й 50 % пального газу (ацетилену, пропан-бутану, природ
ного газу). Пальники переміщують над поверхнею металу зі 
швидкістю до 3 м/хв, при цьому метал нагрівається до 130- 
160 °С й з іржі видаляється хімічно зв’язана вода. Сухий пил ок
сидів заліза під час очищення видаляють щітками й пилососами.

Методи захисту металоконструкцій від корозії

Основний метод захисту металоконструкцій від корозійного 
руйнування — нанесення на них лакофарбових матеріалів. Ме
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талоконструкції ліній електропередачі захищають гарячим оцин
куванням, габаритні резервуари — напилюванням цинку.

На заводах металоконструкція вироби, як правило, тільки 
ґрунтують для захисту їх на період транспортування, зберігання 
й монтажу. Фарбують їх на будівельному майданчику.

Для ґрунтування застосовують ґрунтовки ГФ-020, ГФ-021, 
ФЛ-ОЗК, масляну ґрунтовку на основі залізного сурику на олі
фі — оксоль. Конструкції ліній електропередачі ґрунтують також 
лаком 177 або кам’яновугільним (кузбас-лаком). Іноді застосову
ють свинцевий сурик на 95%-й натуральній оліфі.

Використання для ґрунтовок свинцевого сурику потребує до
тримання складних у виробничих умовах заходів з охорони пра
ці, пов’язаних із профілактикою свинцевих отруєнь. Тому до ґрун
тування свинцевим суриком вдаються рідко.

Ґрунтовку на основі залізного сурику готовлять безпосередньо 
перед використанням змішуванням 50 - 55 % залізного густотер- 
того сурику, 35 % оліфи-оксоль, 5 % сикативу і 5 -10 % уайт- 
спіриту. Ця композиція забезпечує необхідну в’язкість для роз
пилення.

Ґрунтовку наносять на металоконструкції за температури 
15 - 280 °С і відносної вологості повітря 70 %. Товщина шару, 
що наноситься на поверхню, становить 12 - 25 мкм. Металокон
струкції, призначені для експлуатації в неагресивних і слабко- 
агресивних середовищах, вкривають одним шаром ґрунтовки 
ГФ-020, ГФ-021 або залізним суриком, розчиненим в оліфі- 
оксоль; призначені для експлуатації у середньо- й сильноагре- 
сивних середовищах — двома шарами ґрунтовки ФЛ-ОЗК або 
ГФ-020, ГФ-021.

За температури 18 - 23 °С тривалість сушіння поверхні, по- 
ґрунтованої ґрунтовками ГФ-020, ГФ-021 — 48 год, ґрунтовкою 
ФЛ-ОЗК на основі залізного сурику — 24 год. У разі сушіння в 
сушильних камерах за товщини покриття ґрунтовкою ГФ-020, 
ГФ-021 або ФЛ-ОЗК 20 мкм й температури 120 °С тривалість су
шіння становить ЗО хв.

Однією з важливих технологічних характеристик лакофарбо
вих матеріалів є умовна в’язкість, тобто час витікання (в секун
дах) певного об’єму рідини крізь калібрований отвір віскозимет
ра. В’язкість ґрунтовки в разі нанесення розпиленням має бути 
24 - 28 с, щіткою — 35 - 40 с.

Ґрунтовки наносять на поверхні різними способами.
За пневматичного розпилення лакофарбовий матеріал тем

пературою 18 - 23 °С стисненим повітрям перетворюється на тон
ку дисперсну масу, що наноситься на поверхню.
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Установка для пневматичного розпилення (рис. 11.1) склада
ється з ручного фарборозпилювача, з’єднаного шлангами з допо
міжним устаткуванням, яке забезпечує подачу в фарборозпилю
вач стисненого повітря, очищеного від вологи, масла й лакофар
бового матеріалу.

Рис. 11.1. Установка для пневматичного розпилювання:
1 — фарборозпилювач; 2 — шланг для подавання стисненого повітря;

З — масловодовіддільник; 4 — фарбонагнітальний бак; 5 — шланг для лако
фарбового матеріалу

Живлення фарборозпилювачів стисненим повітрям може бути 
централізованим — від загальної заводської мережі або за оди
ничних робіт — від індивідуального компресора. В обох випадках 
перед фарборозпилювачем установлюють масловодовіддільник 
для очищення повітря від забруднень. Лакофарбовий матеріал 
може подаватися у фарборозпилювач шлангом під тиском стис
неного повітря із фарбонагнітального бака, установленого на ро
бочому місці. За фарбування конструкцій на потокових лініях 
лакофарбовий матеріал надходить системою централізованої по
дачі.

Фарбують конструкції пневматичними фарборозпилювачами 
в кабінах або камерах, обладнаних вентиляційно-витяжною 
системою, що забезпечує інтенсивне видалення повітря, за
брудненого фарбовим пилом і парою розчинника, та його очи
щення.

При фарбуванні металевих конструкцій найчастіше вико
ристовують фарборозпилювачі КРП-3 і СО-71А. Корпус фарбо
розпилювача є фасонною деталлю, виготовленою з пластмаси.
Нижня частина корпусу виконана у вигляді рукоятки й має д
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зручну для обхоплення рукою форму. На передній частині 
корпусу знаходиться ніпель фарби, на задній — ніпель повіт
ря. Подачу фарби в повітряну головку дозує регулятор. По
вітря подається через повітряний клапан після натискання на 
гачок.

Фарборозпилювач вмикають у такій послідовності. Після на
тискання на пусковий гачок відкривається повітряний клапан, 
за допомогою муфти відводить шток, який, долаючи тиск пру
жини, тисне на кульку й відкриває отвір у сідлі для надхо
дження в розподільну головку повітря. З деяким запізненням 
голка відводиться назад і звільняє отвір сопла для виходу ла
кофарбового матеріалу. Так матеріал потрапляє в повітряний 
потік. Після припинення натискання на пусковий гачок зазна
чені отвори закриваються у зворотному порядку; спочатку при
пиняється подача лакофарбового матеріалу, а потім стисненого 
повітря.

У разі використання верхньої фарбоналивної склянки лако
фарбовий матеріал подається до фарборозпилювача крізь верх
ній штуцер, а в разі роботи від фарбонагнітального бака — крізь 
нижній. При цьому один зі штуцерів (верхній або нижній) має 
бути заглушений.

Фарбонагнітальний бак із перемішувальним пристроєм — це 
герметично закрита посудина з кришкою, на якій змонтована 
арматура бака. Редуктор на баці призначений для зниження ти
ску повітря на фарбу. Одна частина повітря від редуктора спря
мовується прямо до фарборозпилювача, інша (зі зниженим тис
ком) надходить у бак і витісняє фарбу через трубку з фільтром у 
кран по шлангах до фарборозпилювача. Для безпеки робіт уста
новлено запобіжний клапан, який спрацьовує при досягненні 
тиску 0,45 МПа.

Перемішувальний пристрій — це пневматична турбіна, при
значена для передавання обертового руху мішалці. Шланги для 
подачі фарби від фарбонагнітального бака до фарбороз
пилювача виготовляють із гумотканинного рукава діаметрами 
9 і 12 мм.

Методом пневматичного розпилення грунтують близько 
70 % металоконструкцій. Він продуктивний, придатний для 
фарбування поверхонь різних конфігурації і складності. Якість 
покриття, нанесеного цим методом, висока. Недоліки методу: 
значні втрати на туманоутворення і як наслідок — велика ви
трата лакофарбових матеріалів; необхідність очищення й вен
тиляції повітря, а також застосування індивідуальних засобів

д захисту.
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Рис. 11.2. Фарборозпилювач високого 
тиску КРБ-1:

1,4,6 — відповідно розпилювальний, пово
ротний і запобіжний пристрої; 2 — корпус;

З — фільтр тонкого очищення; 5 — пусковий 
гачок

Метод безповітряного розпилення порівняно з пневматичним 
має значні переваги: менше туманоутворення, кращі санітарно- 
гігієнічні умови праці робітників, нижча витрата лакофарбових 
матеріалів, вища продуктивність праці.

Суть цього методу полягає в тому, що фарба, яка знаходиться 
в гідросистемі установки, під тиском 8-12 МПа при виході із 
сопла фарборозпилювача подрібнюється до туманоподібного ста
ну. Різке падіння тиску при виході фарби із сопла спричинює 
миттєве випаровування частини розчинників, які додають у фар
бу, що супроводжується значним збільшенням об’єму вихідного 
лакофарбового матеріалу. Внаслідок цього формується дрібноди
сперсний факел фарби, що має чіткі межі й майже однакову 
щільність по всьому перетину. Туманоутворення поза межами 
факела незначне.

Основними чинниками, що впливають на формування факе
ла, є тиск у гідросистемі, 
в’язкість фарби, склад 
розчинників, діаметр от
вору та якість виготов
лення сопла.

Найпоширенішою є 
установка «Радуга-0,63П», 
призначена для фарбу
вання виробів методом 
безповітряного розпилен
ня під тиском 20 МПа. Всі 
елементи установки змон
товані на каркасі.

Фарборозпилювач типу 
КРБ-1 (рис. 11.2) вмика
ють натисканням пуско
вого гачка. Лакофарбовий 
матеріал під високим тис
ком проходить крізь 
фільтр, вбудований у руч
ку. Він має вигляд порож
нистого циліндра з поздо
вжніми прорізами. На 
зовнішню поверхню цилі
ндра нанесена різь, на 
витки якої намотаний 
сталевий пружинний 
дріт. Лакофарбовий мате-
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ріал, що проходить крізь зазори, утворені сусідніми витками дро
ту, фільтрується, це запобігає засміченню отвору сопла.

Запобіжний пристрій призначений не тільки для перешко
джання відкриванню запірного клапана в разі випадкового на
тискання на гачок, а й для фіксування гачка в робочому поло
женні, що може знадобитися, наприклад, при фарбуванні вели
ких поверхонь або промиванні системи. Розпилювальний при
стрій має сопло з конічним або циліндричним каналом. Сопло 
виготовляють із металокераміки, карбіду вольфраму чи інших 
зносостійких матеріалів. Шланг високого тиску з’єднаний із фар
борозпилювачем через поворотний пристрій для забезпечення 
вільного повертання фарборозпилювача відносно шланга без 
зміни його положення.

Широко застосовують також агрегати високого тиску 2600 Н 
для безповітряного розпилення матеріалів з умовною в’язкістю 
до 200 с (за ВЗ-4) й розміром твердих часточок до 0,08 мм та аг
регат 7000 Н — відповідно до 300 с і до 0,14 мм. Тиск нагнітан
ня в агрегат 2600 Н — 23,5 МПа (7000 Н — 24 МПа), дальність 
подачі малов’язких матеріалів шлангами — відповідно 40 і 
90 м. Всі елементи фарбувальних агрегатів змонтовані на дво
колісних візках зі знімними рукоятками і працюють від елект
ричної мережі.

Обертальний рух вала електродвигуна за допомогою ексцент
рика перетворюється на зворотно-поступальний рух поршня. Пор
шень через гідравлічну рідину — масло, що знаходиться в по
рожнині системи гідропередачі, передає рух мембрані насоса. У 
процесі зворотно-поступального руху мембрани відбувається 
всмоктування лакофарбового матеріалу з витратної посудини 
крізь фільтр усмоктувальним шлангом, далі через усмоктуваль
ний і нагнітальний клапани у шланг високого тиску й розпилю
вач із фільтром. Тиск розпилення змінює регулятор тиску насоса 
перепусканням частини масла з порожнини поршня в порожни
ну систему гідропередачі.

Під час роботи фарборозпилювач треба розміщувати перпен
дикулярно до поверхні, що фарбується, і на постійній відстані від 
неї; пересувати розпилювач зі сталою швидкістю, наносити ла
кофарбові матеріали послідовним накладанням паралельних 
смуг, не проходити двічі по одному місцю; стежити за правиль
ним співвідношенням подачі повітря й лакофарбових матеріалів 
у розпилювач, пам’ятаючи, що за нестачі повітря з розпилювача 
викидаються великі бризки матеріалу, а за нестачі матеріалу 
спостерігаються різкі поштовхи й пульсівні струмені; готові ма- 

д теріали після доведення до робочої консистенції треба процідити 
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крізь сито з 3200 - 4000 отв/см2; фарборозпилювачі і шланги ма
ють бути закріплені за малярами, які після кожної зміни зо
бов’язані ретельно промивати їх в уайт-спіриті або в інших роз
чинниках.

Слід мати на увазі, що втрати лакофарбових матеріалів зале
жать не тільки від конфігурації конструкції, а й від відстані роз
пилювача до поверхні, яку фарбують (зі збільшенням відстані 
втрати матеріалів зростають); від тиску стисненого повітря (зі 
збільшенням тиску за відстані 200 - 300 мм втрати матеріалів 
зростають, а за відстані 100 - 200 мм — зменшуються).

Методом струминного обливання ґрунтують в основному па
нельні плетіння. Суть цього методу полягає в тому, що метало
конструкції, пофарбовані лакофарбовими матеріалами за допо
могою сопел, установлених по контуру конструкції, вміщують у 
камеру, середовище в якій містить певну кількість пари розчин
ників. Витримування нанесеного шару лакофарбових матеріалів 
у парі розчинників дає змогу сповільнити процес випаровування 
з нього розчинника в початковий момент формування покриття. 
При цьому надлишкова кількість лакофарбового матеріалу сті
кає з виробу, а та, що залишилися, рівномірно розподіляється по 
поверхні.

Цей метод можна застосовувати для ґрунтування і фарбу
вання металоконструкцій на автоматизованих фарбувальних 
лініях, однак вони мають бути без глибоких кишень і внут
рішніх порожнин, що ускладнюють стікання надлишку лако
фарбових матеріалів. Дуже важливо, щоб металоконструкції 
були підвішені на конвеєрі в такому положенні, яке забезпечує 
найкраще стікання. Метод струминного обливання непридат
ний для нанесення швидковисихаючих матеріалів. Температу
ру лакофарбових матеріалів при обливанні слід підтримувати в 
межах 20 - 25 °С, тривалість обливання — 1-2 хв; рясність — 
10 - 18 л/(хвм2).

Під час виконання антикорозійних робіт треба дотримуватись 
правил техніки безпеки й виробничої санітарії відповідно до 
«Правил і норм техніки безпеки, пожежної безпеки і промислової 
санітарії для фарбувальних цехів».

Осіб, яким не виповнилося 18 років, до фарбувальних робіт не 
допускають. Особи, які не пройшли попереднього медичного 
огляду, а також мають протипоказання за станом здоров’я, до 
роботи з лакофарбовими матеріалами й розчинниками не допус
каються.

Готувати робочі композиції з лакофарбових матеріалів і роз
бавляти їх розчинниками треба в фарбозаготівельному відді- д
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Розділ 11

денні. Перемішувати й розбавляти матеріали слід у металевих 
відрах, бачках або резервуарах, оснащених привідними мішал
ками. Відра й бачки мають щільно закриватися кришками. На 
робочі місця матеріал доставляють у щільно закритій небиткій 
тарі.

За великих обсягів лакофарбових робіт матеріали постачають 
централізовано й подають до місця виконання робіт трубами. 
Розлиті на підлогу лакофарбові матеріали й розчинники слід 
негайно прибрати, підлогу в цьому місці засипати піском. Біля 
робочих місць можна зберігати лакофарбові матеріали в обсязі, 
що не перевищує змінної потреби.

Споживати їжу, зберігати їжу та одяг у фарбувальному цеху, 
фарбозаготівельному відділенні й на складі лакофарбових мате
ріалів заборонено.

Роботи із застосуванням відкритого вогню (зварювальні, газо
різальні) допускається виконувати не ближче ніж за 15 м від від
критих прорізів фарбувальних і сушильних камер.

За пневматичного методу розпилення лакофарбових матеріа
лів необхідно суворо дотримуватись режиму фарбування, щоб 
запобігти збільшенню туманоутворення й витрат матеріалів. Ро
бочий тиск стисненого повітря на розпилення не повинен пере
вищувати 0,5 МПа.

Очищати фарбувальне й сушильне устаткування треба ін
струментом з кольорового металу, що не дає іскор. Сопла устано
вки струминного обливання в зоні обливання необхідно чистити 
при вимкнених конвеєрі й вентиляції. В зону обливання робіт
ник зобов’язаний входити в респіраторі.

Під час роботи в приміщенні пневморозпилювачами з лако
фарбовими матеріалами, які містять леткі розчинники, робітни
ки мають бути забезпечені респіраторами й окулярами. До роз
чинників, що виділяють шкідливі гази, належать: ацетон, уайт- 
спірит, бензол, скипидар, метиловий та етиловий спирт, толуол, 
ксилол.

Наносити захисні шари можна тільки після надійного встано
влення й закріплення конструкцій у положенні, що унеможлив
лює її самочинне зрушення чи повертання. Забороняється ґрун
тувати конструкції, підвішені на стропах і не встановлені на сте
лажі.

Робочий одяг має бути без звисаючих кінців або таких, що роз
віваються, і бути наглухо застебнутим; звисаючі кінці косинок, 
хусток мають бути підібрані, манжети рукавів — щільно обхоп
лювати кисті рук.
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Для змазування рук після виконання роботи усіх робітників 
треба забезпечити пастами ПМ-1, «Ялот», біологічними рукавич
ками. Мити руки розчинниками заборонено.

Нанесення цинкового покриття (гаряче цинкування) полягає 
в зануренні металевих конструкцій або прокату в розплавлений 
метал після відповідної підготовки поверхні. Між основним ме
талом і металом покриття утворюється шар проміжного сплаву. 
Відносна товщина цього шару, а також товщина всього покриття 
коливається в широких межах і залежить від тривалості знахо
дження у ванні, складу ванни, температури розплавленого ме
талу або сплаву, конструктивної форми і швидкості виймання 
конструкції з ванни. Процес різниться простотою технології й ви
сокою продуктивністю.

Обмеження в застосуванні гарячого цинкування пов’язані з: 
габаритами ванн (глибина вертикальних ванн до 7 м, розміри 
дзеркала ванни — до 2 х 2 м); жолобленням при нагріванні звар
них елементів замкненого перетину й тонкостінних конструкцій; 
неможливістю отримання рівномірного покриття у зварених уна
пусток з’єднаннях, якщо не забезпечений зазор між елементами 
не менш як 1,5 мм.

Металізація (напилювання цинку) полягає в розпиленні роз
плавленого металу (алюмінію й цинку) по очищеній поверхні 
прокату або конструкції. Структура покриття має вигляд окре
мих пластинчастих нашарувань, а міцність зчеплення покриття 
з поверхнею виробу залежить від розміру розпорошуваних часто
чок металу, швидкості їх польоту, ступеня деформації часточок 
при стиканні з металом, що покривається, його температури й 
шорсткості поверхні. Покриття за малих товщин пористе, а отри
мання товстих шарів (150 - 200 мкм) пов’язане з великою трива
лістю процесу.

Металізовані покриття наносять як на заводі — на технологі
чних лініях у камерах, так і на монтажних майданчиках — на 
повітрі.

11.2. Маркування конструкцій
Після ґрунтування на конструкціях відновлюють маркування, 

нанесене в складально-зварювальному цеху. Правильність від
новлення маркування має бути завірена клеймом ВТК.

Маркування наносять на обох кінцях відправних елементів 
на відстані 500 мм від їхніх кінців; на підкранових балках — 
на стінках; на фермах — на горизонтальних полицях опорного 
розкосу й нижнього пояса. Колони маркують на відстані А
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Розділ 11

100 мм від башмака на вертикальній стінці й на відстані 
500 мм від верху на горизонтальній полиці, дрібні елементи 
(зв’язки, розпірки, прогони) — в одному місці літерно-цифро
вими клеймами і білилом.

На бирку елементів, що ув’язуються у пакети, наносять непо
вне маркування за трафаретом із зазначенням кількості штук у 
пакеті, а на кожен десятий елемент наносять повне маркування.

Залежно від призначення відправних елементів маркування 
буває загальним, фіксувальним, індивідуальним і орієнтовним.

Загальне маркування на взаємозамінних елементах містить: 
номер замовлення, номер креслення, індекс відправної марки 
(позначення елемента на монтажній схемі). Наприклад, К-15/12- 
21/: К-15 — відправний елемент за монтажною схемою і робочим 
кресленням; 312 — номер заводського замовлення; 21 — номер 
креслення КМД).

Фік су вальне маркування наноситься на елементи, положення 
яких у споруді цілком визначене. Крім того, на елементах про
ставляють установні знаки типу осей, нанесених кернером на 
стиках, цифри, що позначають ярус або пояс. Наприклад, марка 
колон багатоповерхового будинку 1К/312-21 або 2К/312-21 (1К — 
відправний елемент за монтажною схемою і КМД); 2К — цифра 
перед літерою означає ярус (по висоті); К — позначає вид конс
трукції; 312 — номер замовлення; 21 — номер креслення МКД).

Індивідуальне маркування на елементах, що пройшли зага
льне заводське складання й припасування, проставляють відпо
відно до заводської схеми загального складання, що відправля
ється на монтаж одночасно з відвантаженням елементів. Еле
менти з індивідуальним маркуванням не взаємозамінні.

Орієнтувальне маркування призначене для правильної орієн
тації конструкції в просторі.

Контрольні запитання і завдання
1. Схарактеризуйте способи очищення поверхні металопрокату.
2. Які переваги очищення металопрокату дробометальними установками?
3. Назвіть види лакофарбових матеріалів, які застосовують для ґрунту

вання металоконструкцій.
4. У чому переваги фарбування металоконструкцій методом безповітря

ного розпилення?
5. У чому переваги захисту алюмінієвих сплавів від корозії анодним ок

сидуванням?
6. Перелічіть основні правила техніки безпеки при ґрунтуванні метало

конструкцій.
7. Назвіть види маркування відправних елементів.
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Розділ 12

ОХОРОНА ПРАЦІ

12.1. Правила техніки безпеки. Охорона праці.
Навчання на виробництві

Охорона праці в Україні є справою першорядної державної 
важливості й здійснюється на науковій основі.

Охорона праці — це система законодавчих актів і відповід
них їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних й організа
ційних заходів, що гарантують безпеку, збереження здоров’я й 
працездатність людини в процесі праці. Систему організаційних 
і технічних заходів і засобів, що запобігають впливу на праців
ників небезпечних чинників виробництва, називають технікою 
безпеки; систему організаційних, гігієнічних і санітарно- 
гігієнічних заходів і засобів, що запобігають впливу на праців
ників шкідливих виробничих чинників, — виробничою сані
тарією.

В Україні принципи охорони праці випливають з основних 
положень трудового права, спрямованих на забезпечення най
сприятливіших і максимально безпечних умов праці. Трудові 
відносини робітників і службовців регулюються законами. Дер
жавне законодавство з регулювання праці робітників і службов
ців в основному зведено в єдиний Кодекс законів про працю 
(КЗпП).

Крім законів про працю затверджено спеціальні постанови, 
правила й норми з техніки безпеки та промислової санітарії, які 
мають силу закону, ДСТУ, правила внутрішнього розпорядку. На 
основі чинного законодавства, правил і норм міністерства й під
приємства розробляють інструкції й пам’ятки з техніки безпеки 
для працівників усіх професій.

У разі порушення адміністрацією підприємства законів з охо
рони праці, правил і норм техніки безпеки й промислової саніта
рії, в результаті яких створюються умови, несприятливі для здо
ров’я робітників, винні відповідають.

Навчання й інструктування. Техніці безпеки й виробничої 
санітарії робітників навчають у процесі інструктажу, на спеціа
льних курсах, у школах передового досвіду, на семінарах.
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Інструктажі бувають вступні, поточні на робочому місці й пе
ріодичні (повторні).

На вступному інструктажі робітників, які прийшли на ви
робництво, знайомлять із загальними правилами техніки безпе
ки на заводі. Під час інструктажу роз’яснюють характер робіт на 
заводі металоконструкцій, основні положення техніки безпеки; 
розповідають про організацію робочих місць, правила перемі
щення територією заводу, основні вимоги електробезпечності, 
правила внутрішнього розпорядку. Знайомлять їх із роллю гро
мадських інспекторів з охорони праці, з відповідальністю за по
рушення правил техніки безпеки й внутрішнього розпорядку, 
характерними нещасними випадками, що сталися в результаті 
порушень правил техніки безпеки та виробничої дисципліни.

Вступний інструктаж робітників проводить інженер з техніки 
безпеки. У разі приймання на роботу керівних інженерно- 
технічних працівників, учнів і молодих фахівців інструктаж про
водить головний інженер заводу.

Поточний інструктаж на робочому місці проводять для 
ознайомлення з вимогами правильної організації робочого міс
ця й правилами техніки безпеки при цій роботі. Такий інструк
таж проводять з новими робітниками, які влаштовуються на 
роботу, й щоразу при зміні місця роботи, переході робітника з 
одного виду роботи на інший, а також при роботах в умовах під
вищеної небезпечності (ремонт діючих електроустановок, на ви
соті тощо).

При проведенні інструктажу на робочому місці майстер зна
йомить робітника з технологічним процесом, обов’язками робіт
ника, інструкцією або пам’яткою з техніки безпеки для певної 
професії, правилами організації робочого місця, безпечними 
методами виконання роботи, а також із правилами поведінки у 
разі виникнення небезпеки. Робітник освоює інструмент, запо
біжні пристрої, усвідомлює правила роботи підіймальних і 
транспортних механізмів, порядок подавання й укладання ма
теріалів, напівфабрикатів та готових виробів. Робітника, що не 
засвоїв безпечних прийомів праці, до самостійної роботи не до
пускають. На кожному робочому місці ведуть журнал реєстрації 
інструктажів.

Періодичний (повторний) інструктаж проводять не рідше 
як два рази за рік для всіх працюючих. Мета цього інструкта
жу — закріплення знань правил техніки безпеки, ознайомлення 
учнів з новими технологіями й новим обладнанням. Повторний 
інструктаж оформляють так само, як інструктаж на робочому 
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Робітників, які за умовами праці можуть піддаватися особли
вій виробничої небезпеці або відповідають за безпеку працюючих 
у зоні дії механізмів чи агрегатів, які вони обслуговують (елект
ромонтери, газо- й електрозварники, машиністи кранів, стропа
льники), допускають до виконання робіт за наявності спеціаль
них прав. Посвідчення на право проводження робіт ці робітники 
отримують після навчання за затвердженою програмою і скла
дання іспиту відповідній кваліфікаційній комісії.

12.2. Електробезпечність
Дія електричного струму на організм людини. Ступінь 

впливу електричного струму на організм людини різний й зале
жить від сили струму, шляху проходження його через тіло, три
валості знаходження тіла людини під впливом струму, опору.

Як і будь-який провідник, тіло людини має опір, і чим він бі
льший, тим слабкішою є дія електричного струму на неї. При 
цьому опір тіла людини проходженню електричного струму на 
відміну від інших провідників є величиною не сталою, а змінною. 
Електричний опір може бути різним не тільки в різних людей, а 
й в однієї людини залежно від низки чинників (зволоження шкі
ри, потові виділення, втома, сп’яніння, наявність металевого пи
лу в навколишньому середовищі).

Ступінь впливу струму на організм людини залежить також 
від площі стикання зі струмоведучими частинами електроуста
новок, тривалості дії електричного струму. Чим більша площа 
стикання (контакту) тіла людини з провідником і чим триваліша 
дія електричного струму, тим більшою є небезпека ураження 
ним.

Так, суха шкіра людини площею до 1 см2 має опір у кілька де
сятків кілоом, однак при збільшенні площі контакту (наприклад, 
при охопленні проводки всією долонею) опір шкіри зменшується 
пропорційно площі стикання. За дії електричного струму на ор
ганізм людини протягом ЗО с його опір падає на 25 %, а через 
90 с — на 70 %.

Сила дії електричного струму на організм людини залежить і 
від його напруги. Чим вища електрична напруга, тим вона не
безпечніша. Відносно безпечною для людини вважають напругу 
12 - 36 В. За роботи в сухих місцях і нормальної температури (до 
ЗО °С) безпечним вважають електричний струм напругою до 36 В, 
у сирих місцях — до 12 В, оскільки навіть у разі випадкового 
стикання зі струмоведучими частинами електроустановок сила 
струму, що проходить через тіло людини, не перевищуватиме А
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0,01 А, що безпечно для людини. Електричний струм напругою 
36 В і вище небезпечний, оскільки можливе смертельне уражен
ня людини.

Смертельним для людини вважають струм силою 0,10 А і ви
ще. За сили струму 0,01 А людину починає судомити; за 0,015 А її 
вже важко відірвати від провідника струму через судомне скоро
чення м’язів; за 0,025 А відірвати людину від провідника струму 
без сторонньої допомоги неможливо; за подальшого підвищення 
сили струму до 0,05 - 0,08 А настає параліч дихання, а потім 
смерть.

За електротрамування велике значення має також частота 
електричного струму. Найнебезпечнішим є змінний струм часто
тою 50 Гц, який застосовують на заводах металоконструкцій. З 
підвищенням частоти змінного струму небезпека ураження лю
дини зменшується. Так, струм високої частоти від 200 кГц і вище 
безпечний.

Залежно від дії електричного струму ураження бувають: теп
лові (опіки тіла); механічні (розрив тканин, ушкодження кісток); 
світлові (ураження очей); хімічні (електроліз (розкладання) кро
ві); біологічні (параліч нервової системи); комплексні (всі або кі
лька впливів електричного струму на організм людини).

Запобігання ураженню електричним струмом. На заво
дах металоконструкцій як правило використовують трифазний 
змінний електричний струм напругою 380/220 і 220/127 В. Елек
тродвигуни технологічного устаткування, механізованих інстру
ментів та інших приймачів трифазного струму відповідно вми
кають на 380 і 220 В, а освітлення — на 220 і 127 В. Ураження 
електричним струмом можливе за безпосереднього стикання лю
дини зі струмоведучими частинами установки, що знаходяться 
під напругою, і в разі стикання з металевими частинами устат
кування, що випадково опинилися під напругою.

Ступінь небезпечності обладнання електроустановок значною 
мірою залежить від умов середовища у виробничих приміщен
нях. Підвищену небезпеку створюють волога, їдка пара, висока 
температура, струмопровідний пил. У цих умовах ізоляція елек
тромережі руйнується, а опір шкіри людини знижується. В умо
вах заводу металоконструкцій особливу увагу слід звертати на 
чинник, що характеризує виробниче середовище з погляду не
безпеки одночасного дотику людини до з’єднань із землею мета
локонструкцій, технологічного устаткування, механізмів тощо, з 
одного боку, і до металевого корпусу електроустаткування — з 
іншого. Електроустаткування й установки розміщують із таким

д розрахунком, щоб запобігти небезпеці дотику до їхніх неізольо- 
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ваних струмоведучих частин. Усі доступні для випадкового доти
ку струмонесівні частини електроустановок (неізольовані прово
ди, контакти рубильників і запобіжників, затискачі електричних 
машин та апаратів) обгороджують кожухами, щитами, сітками, 
які неможливо зняти або відкрити без спеціальних ключів чи 
інструментів.

Рубильники, призначені для вмикання й вимикання електро
енергії, повинні мати кожухи без відкритих отворів і щілин для 
переміщення рукоятки. У положенні «Вимкнено!» рубильники та 
інші прилади вмикання не повинні мимовільно замикати елект
ричне коло під дією ваги своїх рухомих частин. У разі припинен
ня подачі струму рубильники мають бути вимкнені, щоб запобіг
ти мимовільному пуску електродвигунів при поновленні подачі 
струму.

Для вмикання й вимикання електроенергії застосовують та
кож безпечнішу автоматичну пускову апаратуру, зокрема магніт
ні пускачі.

Проводку на устаткуванні захищають від впливу охолодних 
рідин і масел, а також від механічних пошкоджень.

При виборі конструкцій електродвигунів ураховують, в якому 
виробничому середовищі працюватиме електроустановка. На
приклад, на шліфувальних та інших верстатах, де утворюється 
велика кількість стружки й пилу, встановлюють електродвигуни 
закритого типу. Як правило, конструкції електродвигунів перед
бачають можливість установлення їх на зовнішніх площинах об
ладнання без додаткових захисних пристроїв.

В умовах заводу металоконструкцій особливо небезпечна ро
бота з ручним інструментом. Ручний інструмент має відповідати 
таким основним вимогам: швидко поєднуватися й від’єднува
тися від електромережі, не вмикатися й не вимикатися мимові
льно; бути безпечним у роботі й мати недоступні для випадкового 
дотику струмоведучі частини.

Перша допомога при ураженні електричним струмом. 
Надаючи першу допомогу при ураженні струмом, ураховують 
обстановку, що створилася. Якщо неможливо негайно вимкнути 
рубильник, викрутити пробки запобіжника чи перерубати дріт, 
потерпілого потрібно відділити від проводки. Для цього людина, 
яка надає допомогу, має надягти гумові рукавиці, гумові калоші 
або стати на гумовий килимок, товсту суху дерев’яну дошку, та
буретку чи скло. Якщо поблизу немає зазначених предметів, слід 
обгорнути руку товстим шаром сухої вовняної тканини.

Потерпілого треба взяти за комір одягу, якщо він сухий. Його 
можна обхопити сухою мотузкою й за її допомогою відтягнути від д 
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проводки. Провід, що обірвався й упав на потерпілого, можна 
відкинути сухим дерев’яним ціпком. Відвести струм можна та
кож, з’єднавши провід із землею ланцюгом чи шматком дроту. 
Для цього один його кінець закріплюють на землі, інший — на
кидають на проводку. Проводку можна перерубати сокирою, пе
рерізати гострозубцями з ізольованими ручками. Якщо потерпі
лий знаходиться на висоті, вимкнення установки й вивільнення 
його від струму може спричинити падіння, тому вживають відпо
відних запобіжних заходів.

Якщо потерпілий опритомнів, але до цього був непритомним, 
йому забезпечують повний спокій до прибуття лікаря.

Якщо потерпілий знепритомнів, його треба зручно укласти 
для забезпечення припливу свіжого повітря, розстебнути одяг, 
обприскати обличчя водою; розтирати й зігрівати тіло, давати 
нюхати нашатирний спирт. У разі рідкого й судомного дихання 
потерпілому слід робити штучне дихання. Переносити його в ін
ше місце можна тільки тоді, коли небезпека продовжує загрожу
вати або якщо надавати допомогу на місці неможливо.

12.3. Протипожежні заходи
У виробництві металевих конструкцій виконують операції, що 

передбачають використання відкритого вогню (зварювання, га
зове різання).

Пожежа при зварюванні може бути спричинена запаленням 
горючого матеріалу. До горючих матеріалів належать ізоляція 
зварюваних проводів, провідників зварювальних машин, а також 
використані обтиральні матеріали.

Пожежна небезпека під час експлуатації електрозварюваль
ного устаткування може виникнути за коротких замикань, нагрі
вання струмом перехідних опорів, електропроводок, які живлять 
зварювальне устаткування. Тому для забезпечення пожежної 
безпеки необхідно не тільки правильно експлуатувати зварю
вальне устаткування, а й правильно його монтувати й розміщу
вати в приміщеннях з конструкціями, що нагрібаються, або в 
місцях, віддалених від горючих матеріалів.

Щоб запобігти виникненню пожежі від електричної дуги, іс
кор, розпечених решток електродів і зварюваних деталей або 
конструкцій, потрібно правильно організувати зварювальні робо
ти й обладнати місця зварювання. Відстань від горючих матеріа
лів до місця зварювання має бути не меншою за 5 м; прилеглі 
спалимі конструкції потрібно захищати від займання.
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Під час газового різання небезпека пов’язана із застосуванням 
горючих газів, які утворюють вибухонебезпечні суміші з повітрям 
і киснем, а також наявністю відкритого полум’я різання. У 
зв’язку з цим необхідно контролювати стан газорізального устат
кування і газопроводів. Пожежну небезпеку при газовому різанні 
становлять ґрати і розпечена окалина, що відстає від металу. То
му потрібно стежити, щоб на місцях газового різання не було го
рючих матеріалів. Місце, де проводять газорізальні роботи, має 
бути очищене від горючих матеріалів у радіусі не менш як 5 м. У 
разі аварії, займання або розриву шланга потрібно негайно пога
сити полум’я пальника й різака, а при займанні кисневого шлан
га — припинити подачу кисню й загасити вогонь пінним вогне
гасником або сухим піском.

Контрольні запитання і завдання
1. Як діє електричний струм на організм людини? Яку силу струму вва

жають смертельною?
2. Яку напругу в електричному колі вважають відносно безпечною для людини?
3. Схарактеризуйте заходи запобігання ураженню електричним струмом.
4. Яку допомогу необхідно надати ураженому електричним струмом?
5. Вкажіть заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримувати на ви

робництві при виконанні зварювальних і газорізальних робіт?
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ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
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Стандартизація — процес установлення й застосування 
стандартів з метою поліпшення якості готової продукції, підви
щення рівня уніфікації, взаємозамінності, а також автоматизації 
виробничих процесів, росту ефективності ремонту виробів. Стан
дартизація ґрунтується на досягненнях науки, техніки й передо
вого досвіду, визначає основу не тільки сьогодення, а й майбут
нього розвитку галузей народного господарства. Вона є ефектив
ним засобом керування народним господарством на всіх рівнях, 
що сприяє успішному розвитку багатьох технічних, економічних і 
соціальних проблем.

Стандарт — нормативно-технічний документ, що встанов
лює певний комплекс норм, правил і вимог до об’єкта стандарти
зації, затверджений компетентним органом. Він може бути роз
роблений як на матеріальні предмети (продукцію, еталони, зраз
ки речовин), так і на методи випробувань, правила приймання, 
технічні вимоги різного характеру.

В Україні діє державна система стандартизації, що визначає 
мету й завдання, організацію й проведення робіт зі стандартиза
ції на всіх рівнях керування народним господарством, є комплек
сом взаємопов’язаних правил і положень, що визначають за
вдання стандартизації, категорії стандартів, структуру органів і 
служб стандартизації, організацію й методику проведення робіт 
зі стандартизації, порядок планування, розробки, впровадження, 
обігу й відновлення стандартів, іншої нормативно-технічної до
кументації, а також порядок проведення державного нагляду й 
відомчого контролю за їхнім впровадженням і дотриманням, 
єдині правила побудови, викладу та оформлення стандартів.

Серед завдань, у вирішенні яких активна роль належить стан
дартизації, одним із найважливіших сьогодні є проблема підви
щення технічного рівня та якості продукції. Вона займає ключо
ву позицію в економічному й соціальному розвитку країни. Під
вищення технічного рівня й поліпшення якості продукції є 
обов’язковою вимогою переведення економіки переважно на ін
тенсивний шлях розвитку, росту добробуту народу України. Стан
дартизація впливає на вирішення ще однієї дуже важливої на

д родногосподарської проблеми — економію матеріальних ресурсів.
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Розділ 13

Сукупність стандартів прийнято класифікувати за рівнем 
(сферою) дії, умовами затвердження і змістом.

Залежно від сфери дії й умов затвердження стандарти поді
ляють на такі категорії: світові стандарти; європейські стандар
ти; державні стандарти; галузеві стандарти; республіканські 
стандарти; стандарти підприємств та об’єднань.

Світові стандарти спрямовані на подальше поглиблення 
й удосконалення співробітництва між країнами, так само, як і 
європейські, але в межах Європи.

Державні стандарти — це обов’язковий документ для всіх 
підприємств, організацій та установ незалежно від їхньої відом
чої підпорядкованості у всіх галузях народного господарства 
України.

Галузеві стандарти обов’язкові для всіх підприємств пев
ної галузі, а також для підприємств інших галузей, що застосо
вують цю продукцію. Затверджуються вони міністерством, що є 
провідним у виробництві стандартизованої продукції.

Республіканські стандарти обов’язкові для підприємств 
та організацій республіканського й місцевого підпорядкування 
незалежно від відомчої належності.

Стандарти технічних умов містять всебічні вимоги до 
продукції при її виготовленні, постачанні й експлуатації; регла
ментують методи випробувань, правила приймання, маркуван
ня, пакування, транспортування й зберігання, а також комплек
тність і гарантії виготівника.

Стандарти підприємств (об'єднань) установлюють нор
ми, правила, вимоги, методи й інші об’єкти стандартизації, за
стосовувані тільки на цьому підприємстві.

Серед стандартів, що прямо не стосуються того чи іншого виду 
продукції, але відіграють важливу роль у народному господарст
ві загалом, слід виділити систему стандартів на норми й правила 
проектування — єдину систему конструкторської доку
ментації (ЄСКД), якими мають керуватися всі проектні й конс
трукторські організації, а також систему стандартів у галузі ке
рування й організації виробництва — єдину систему техно
логічної документації (ЄСТД).

Поряд зі стандартами в Україні діють технічні умови (ТУ), 
що встановлюють комплекс вимог до конкретних типів, марок, 
артикулів продукції.

Робота зі стандартизації в галузі будівельних металоконструк- 
цій входить у загальну систему організації діяльності зі стандар
тизації в нашій державі. В галузі будівництва до матеріальних 
об’єктів стандартизації належать: будівельні матеріали та виро- д 
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Розділ 13

би; будівельні конструкції з різних матеріалів, санітарно-тех
нічне й інженерне устаткування будівель і споруд, будинки різ
них видів (житлові, громадські, промислові) і споруди (інженерні, 
транспортні, гідротехнічні тощо); будівельне оснащення та ін
струменти.

Стандартизація спрямована на збільшення обсягу й поліп
шення якості продукції. Сприяючи ліквідації нераціонального 
різноманіття типорозмірів і марок продукції, вона створює умови 
для організації масового виробництва найбільш розроблених ти
пів продукції в умовах спеціалізації й кооперування підпри
ємств, комплексної механізації й автоматизації виробничих про
цесів. Із цього погляду об’єктами державної стандартизації є не 
вся вироблена продукція, а лише та її частина, що призначена 
для масового використання.

У процесі стандартизації встановлюються обґрунтовані вимоги 
до показників якості продукції, розробляються досконалі методи 
контролю й випробувань, вживають інші заходи, спрямовані на 
підвищення якості продукції. З огляду на важливість кінцевої 
продукції будівництва — будівель і споруд та термін їх експлуа
тації, а також залежність їхньої якості від якості використовува
них матеріалів і конструкцій, стандартизація вимог до показни
ків якості має бути комплексною й охоплювати всю будівельну 
продукцію.

Держбуд України за участю головних і базових інститутів зі 
стандартизації розробляє основні положення із загальної систе
ми стандартів у будівництві. Ці положення передбачають наяв
ність взаємозв’язків між групами стандартів таких трьох рівнів: 
загальні стандарти, у тім числі загальтехнічні й організаційно- 
методичні, до яких належать стандарти з модульної координації 
розмірів у будівництві, технологічної підготовки виробництва, 
безпеки праці та ін.; стандарти на параметри будівель, споруд та 
їхні елементи; стандарти на будівельні конструкції, матеріали й 
вироби, санітарно-технічне й інженерне устаткування, будівель
не оснащення та інструменти.

Система стандартів охоплює всі об’єкти державної стандарти
зації в галузі будівництва й промисловості будівельних матеріа
лів, а також установлює відповідні види стандартів.

Стандарти підприємств можуть розроблятися на норми, пра
вила, положення з організації й керування виробництвом та які
стю продукції, що випускається, технологічні норми, правила й 
вимоги, що забезпечують випуск продукції на високому техноло
гічному рівні; деталі й вузли технологічного оснащення; елемен- 

д ти нестандартного устаткування й засобів механізації, техноло
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Розділ 13

гічний інструмент; напівфабрикати, що споживаються у техноло
гічному процесі виготовлення основної продукції; правила, що 
встановлюють порядок розробки, затвердження, впровадження й 
обіг стандартів підприємства.

Залежно від змісту стандарти поділяють на окремі види, з 
яких у галузі будівельних конструкцій найпоширеніші стандар
ти технічних умов, технічних вимог, типів конструкцій та їхніх 
основних параметрів (розмірів), методів випробувань, правил 
приймання, маркування, пакування, транспортування і збері
гання.

Для стандартизації вимог до продукції певного призначення в 
основному застосовують стандарти параметрів і загальних техні
чних вимог.

Стандарти параметрів установлюють параметричні або розмі
рні ряди продукції за основними споживчими (експлуатаційни
ми) характеристиками, на базі яких розробляється продукція 
конкретних типів і марок. Параметричні й розмірні ряди встано
влюють із метою раціонального вдосконалення кількості типо
розмірів і марок на основі принципів і методів уніфікації в будів
ництві, що передбачають аналіз функціональних потреб, уста
новлення меж рядів з урахуванням технологічних можливостей. 
Стандарти параметрів містять вимоги до продукції одного при
значення, але різної за конструктивними вирішеннями і застосо
вуваними матеріалами, тому розробка таких стандартів має ви
переджати стандартизацію конкретної продукції.

Стандарти загальних технічних вимог установлюють вимоги до 
якості продукції, у тім числі до її надійності й довговічності, ступе
ня заводської готовності, зовнішнього вигляду, якості обробки та 
інших властивостей. Ці стандарти охоплюють, як правило, групу 
продукції, що виготовляється з матеріалів одного виду (незалежно 
від призначення продукції), або іноді продукцію певного призна
чення (незалежно від конкретних конструктивних типів). Станда
рти загальних технічних вимог до продукції певного призначення 
встановлюють в основному функціональні (споживчі) вимоги до 
продукції (незалежно від конструктивного виконання виробу).

Стандарти на конкретну продукцію можуть установлювати 
вимоги або до продукції певних типів, розмірів, марок, або до 
групи однорідної продукції, що охоплює вироби кількох певних 
типів. На групи однорідної продукції розробляють стандарти за
гальних технічних умов. У цьому разі в стандартах на конкретні 
типи виробів наводять тільки додаткові специфічні для цього 
типу виробів вимоги з посиланням на загальний стандарт, одно
часно з яким він діє. д
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Розділ 13

Стандарти загальних технічних умов на групу однорідної 
продукції й стандарти технічних умов на окремі види продукції 
встановлюють всебічні технічні вимоги до конкретної продукції, 
що ставляться при її виготовленні, постачанні й використанні 
(експлуатації), у тім числі експлуатаційні (споживчі) характерис
тики, технічні вимоги, правила приймання, методи контролю 
якості, вимоги до маркування, пакування, транспортування і 
зберігання, комплектності й гарантії виготівника (постачальни
ка). Стандарти загальних технічних умов містять також класи
фікацію продукції певної групи. При стандартизації конкретних 
типів продукції стандарти технічних умов мають також установ
лювати конструкцію, форму, розміри, розрахункові параметри.

Одна з особливостей державної системи стандартизації в бу
дівництві полягає в тому, що крім стандартів тут діє система 
нормативних документів, об’єднаних у будівельні норми й 
правила (СНиП). СНиП — це зведення нормативних документів 
з проектування, будівництва, обов’язковий для всіх організацій і 
підприємств. Вимоги, норми і правила, що містяться в СНиП, 
ґрунтуються на передовому досвіді й відповідають сучасному рів
ню будівельної науки і техніки. На основі СНиП розробляють 
інструкції (И), вказівки (В), будівельні норми (СН), технічні умо
ви (ТУ) та іншу документацію, в якій розвивається й доповнюєть
ся зміст окремих розділів СНиП з питань організації будівельних 
металевих конструкцій.
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Розділ 14

Розділ 14

СУЧАСНИЙ СТАН І ПОДАЛЬШЕ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДАННЯ 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

Основними завданнями капітального будівництва є ство
рення й прискорене відновлення основних фондів народного 
господарства, призначених для розвитку суспільного вироб
ництва та вирішення соціальних питань, кардинальне поліп
шення технології складання металоконструкцій. Для їх вирі
шення передбачено проводити подальшу індустріалізацію буді
вельного виробництва, послідовно перетворювати його на єди
ний процес спорудження об’єктів з елементів заводського виго
товлення.

Виконання цих завдань потребує від підприємств, які виго
товляють будівельні металоконструкції, оновлення продукції, 
зниження її металоємності за рахунок масового застосування 
ефективних видів металопрокату й економічних марок сталей, 
використання автоматизації й механізації виробництва, що під
вищує продуктивність, поліпшення споживчих властивостей 
продукції. Крім того, реконструкція й розширення діючих під
приємств з виробництва сталевих будівельних конструкцій 
означатиме якісні зміни структури роботи.

Найважливішим напрямом підвищення технічного рівня бу
дівельних сталевих конструкцій є розширення обсягів спору
дження промислових будівель з легких металевих конструкцій 
комплектного постачання, а надалі перехід на комплектне по
стачання інженерного й технологічного устаткування збільше
ними блоками. Критерії оцінки ефективності діяльності заводів 
металевих конструкцій будуть спрямовані на кінцевий резуль
тат будівництва: скорочення строків будівництва, комплект
ність поставок, підвищення якості, зниження затрат праці, ме
талоємності й вартості.

Металеві конструкції виготовляють на спеціалізованих заво
дах або приватних підприємствах, оснащених високопродук
тивними верстатами, механізованими установками й техноло-
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Розділ 1

гічними лініями для обробки деталей з листового, сортового і 
фасонного прокату; мостовими кранами; зварювальним устат
куванням.

Завод металоконструкцій має цехи: підготовки металу зі 
складом, обробки деталей зі складом напівфабрикатів, скла
дально-зварювальний, загального складання, навантажуваль
но-розвантажувальний зі складом готової продукції.

У цеху підготовки металу й на складі металопрокату, що 
надходить з металургійних заводів, розвантажують мостовими 
кранами з вагонів або автомобілів, сортують за видами і профі
лями прокату, марками сталі й розмірами і правлять для усу
нення деформацій, що виникли у процесі прокатування, а та
кож під час транспортування.

У цеху обробки з металопрокату виготовляють деталі. Деякі 
деталі доменних печей, газгольдерів, резервуарів, труб трубо
проводів, силосів і бункерів піддають гнуттю в холодному або 
рідше в гарячому стані. Виготовлені деталі маркують і здають 
на склад напівфабрикатів у комплектному вигляді за кожним 
робочим кресленням. Довгі деталі зазвичай складують у відсі
ках, дрібні зберігають у контейнерах. Тут ведуть також облік 
надходження й видачі деталей у складальний цех.

У складально-зварювальних цехах складають конструкції з 
деталей, які надходять зі складу напівфабрикатів. Складання 
конструкцій полягає в розміщенні деталей відповідно до крес
лення і з’єднанні їх між собою короткими зварними швами. 
Складені конструкції зварюють у середовищі вуглекислого газу, 
під шаром флюсу або порошковим дротом.

Рівень продуктивності праці на заводах металевих конструк
цій визначається матеріально-технічними, організаційними та 
економічними чинниками. До матеріально-технічних належать 
такі чинники: застосування прогресивних профілів прокату; 
поліпшення якості прокатної сталі; застосування сталей підви
щеної й високої міцності; зниження маси наплавленого металу; 
типізація й удосконалення сталевих конструкцій; спеціалізація 
виробництва, застосування потокових ліній; оснащення заводів 
верстатами, інструментами й пристроями високого технічного 
рівня; вдосконалення технології захисту металоконструкцій від 
корозійного руйнування.

До прогресивних профілів прокату належать широкополице- 
ві двотаври з паралельними гранями полиць завдовжки 200 - 
1000 мм і завширшки 100 - 400 мм та вироблені з нього таври, 
отримувані поздовжнім розрізування двотаврів навпіл; балкові 

д профілі з тонкими стінками, виготовлені методом високочас
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тотного зварювання поясів з низькотаврових заготовок зі 
стінкою з листів; універсальна сталь; електрозварні тонкостінні 
труби; холодногнуті зварні профілі прямокутного й квадратного 
перетинів; холодногнуті відкриті профілі. Застосування ефек
тивних профілів прокату дає змогу скоротити або ліквідувати 
позначання, різання, стругання, виправляння, складання, 
зварювання за рахунок використання готових широкопо- 
лицевих двотаврів замість виготовлених з листової сталі, широ
космугової універсальної сталі замість смуг, які вирізують із 
листової сталі; безфасонних конструкцій із замкнених круглих і 
прямокутних профілів (ферм, зв’язок, вітражів, перегородок) 
замість традиційних конструкцій з кутової сталі з фасонками; 
гнутих тонкостінних профілів замість складених із прокатних 
профілів або виготовлених з листової сталі на кромкозгиналь- 
них пресах.

Поліпшення якості прокатної сталі забезпечується за ра
хунок постачання мірного металопрокату в правленому вигляді 
з антикорозійним захистом. Це дає змогу знизити затрати праці 
на різання й виправляння. Постачання металу мірними дов
жинами усуває необхідність стикування металопрокату для за
безпечення розмірів деталей за проектом, що знижує затрати 
праці й скорочує витрати металу за рахунок зменшення відхо
дів при різанні металу, а також відсутності стикових елементів.

Застосування прокатної сталі підвищеної й високої міцності 
забезпечує економію металу, хоча при цьому збільшується тру
домісткість виготовлення конструкцій. Значні резерви підви
щення продуктивності праці — у зниженні маси наплавленого 
металу кутових швів, що дасть змогу не тільки скоротити ви
трати зварювальних матеріалів, електроенергії, а й істотно зни
зити трудомісткість виготовлення. Найбільший ефект можна 
отримати від зменшення катетів малонавантажених кутових 
швів та їх довжини, обсяг яких становить 65 % усіх зварних 
швів у металевих конструкціях.

Типізація сталевих конструкцій уможливлює прискорення 
конструкторських робіт з розробки креслень і технологічної до
кументації на заводах, створює передумови для вдосконалення 
процесу виготовлення їх на основі спеціалізації, скорочення ви
трат металу на технологічне оснащення. При цьому спрощуєть
ся оформлення замовлення металопрокату, поліпшуються умо
ви його розкрою й підвищується якість виготовлення.

Застосування типових проектів дає змогу зменшити чисель
ність конструкторів і технологів за рахунок використання типо
вих робочих креслень і технологічної документації. д
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Розділ 1

Організація спеціалізованого виробництва типових конст
рукцій тісно пов’язана з розробкою уніфікованих типових кон
струкцій.

Розширення спеціалізованого виробництва сталевих конс
трукцій можливе за наявності типових конструкцій, придатних 
для масового виробництва, достатніх постійних обсягів конструк
цій, спеціальних видів устаткування й потокових ліній.

Придатність конструкцій для спеціалізованого виробни
цтва визначається оптимальною серійністю, мінімальною 
кількістю типорозмірів конструкцій і застосовуваного сорта
менту сталі, конструктивними вирішеннями, що забезпечують 
можливість потокового виготовлення, мінімальною трудо
місткістю.

Спеціалізоване виробництво дає змогу поліпшити всі по
казники діяльності заводів, організувати спеціалізовані діль
ниці й цехи з виготовлення окремих конструктивних еле
ментів, оснастити дільниці й робочі місця механізованими 
пристроями, організувати потокове виробництво типових кон
струкцій. Спеціалізація забезпечує набуття навичок робіт
никами, можливість використання менш кваліфікованих ро
бітників, скорочення втрат робочого часу для переходу на но
вий виріб.

Оснащення заводів сучасним устаткуванням та автоматизо
ваними установками створює умови для підвищення продукти
вності праці.

Прикладом може слугувати впровадження автоматичних 
установок для виробництва зварних двотаврових балок з листо
вої сталі.

Пневматичні притискачі утримують балку в суміщеному 
процесі складання — зварювання в зібраному вигляді, тому 
відпадає .потреба у попередньому прихвачуванні. Одночасно 
зварюють два шви, після чого балку перевертають і цикл зва
рювання повторюють. Перевагами цієї установки є відсутність 
попереднього складання балок і зварювання у двох положеннях 
замість чотирьох.

Технологією захисту металоконструкцій від корозійного руй
нування передбачено замість ґрунтування фарбувати сталеві 
конструкції на заводі й тим самим виключити ці роботи на мон
тажному майданчику. У зв’язку з цим на заводах металоконст
рукцій здійснюють дробометальне очищення металопрокату в 
універсальних механізованих установках і безкамерне фарбу
вання металоконструкцій двома шарами лакофарбових матері- 

д алів методом безповітряного розпилення.
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Розділ 14

Вдосконалюють систему керування на основі використання 
АСК (автоматизованої системи керування) і засобів обчислюва
льної техніки.

Впровадження обчислювальної техніки має забезпечити оп- 
тимізацію планів виробництва, вдосконалення оперативного 
керування, збільшення випуску й підвищення якості продукції, 
скорочення витрат виробництва.
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висновок

Засвоївши навчальний матеріал, учні зможуть кваліфіковано 
виконувати роботи, пов’язані з технологією виготовлення й скла
дання металоконструкцій.

У процесі навчання за професією «слюсар зі складання мета
локонструкцій» учні ознайомилися з номенклатурою металевих 
конструкцій, матеріалом і сплавами, з яких їх складають, сорта
ментом, з технологічними операціями з підготовки металу, слю
сарною обробкою деталей, обробкою їх на верстатному устатку
ванні металоскладального цеху, складанням і зварюванням 
конструкцій, фарбуванням, відвантаженням відправних елемен
тів, з питаннями підвищення якості й зменшення затрат праці, а 
також із прогресивними технологіями, у тім числі: заводським 
фарбуванням конструкцій, підвищенням точності виготовлення 
напівфабрикатів, виготовленням металоконструкцій з болтовими 
монтажними з’єднаннями. Наприкінці розділів учні одержали 
практичні поради щодо складання металоконструкцій.

За умови послідовного вивчення матеріалу цього підручника 
випускники стануть фахівцями з кваліфікаційною характерис
тикою слюсар-складальник металоконструкцій 3 - 4-го розрядів.

Сучасна ринкова економіка потребує заміни фізично й мораль
но застарілого обладнання на сучасні агрегати, верстати й пото
кові лінії з числовим програмним керуванням, комп’ютеризації 
розмічальних операцій, збільшення обсягу виробництва легких 
металевих- конструкцій комплектного постачання, підвищення 
трудової й виробничої дисципліни, а також відповідальності ро
бітників. Щоб стати фахівцем високої кваліфікації, молоді робіт
ники мають постійно вивчати технічну літературу за фахом, пе
редовий досвід новаторів виробництва, новітнє устаткування; 
тільки в цьому разі випускники будуть запитувані на ринку ро
бочої сили.
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