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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 

ТЕМА: Методи обробки тиском при ремонті обладнання (Ко-

вальські та пресові роботи). 

МЕТА РОБОТИ: Закріплення знань по застосуванню ковальсь-

ких методів при відновленні деталей технологічного обладнання галузі. 

Одержання практичних навичок та прийомів ручних ковальських робіт. 

Час проведення лабораторної роботи: 2 год. 
 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Під час підготовки до роботи проглянути конспект лекцій, учбо-

ву літературу та систематизувати об’єм знань з основних положень 

про проведення ковальських та пресових робіт. Уяснити, які основні 

способи, прийоми і інструмент застосовують для виконання цих видів 

заготівельних та відновлювальних робіт. 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Перерахуйте основні види робіт, які можна проводити у 

ковальському відділенні ремонтного підрозділу підприємства. 

1.2.2 Які основні види дефектів деталей технологічного облад-

нання усуваються за допомогою ковальських робіт? 

1.2.3 Наведіть типові дефекти вузлів та деталей обладнання, які 

усувають за допомогою пресових робіт. 

1.2.4 Які конструкційні матеріали застосовують для виконання 

ковальських робіт?  

1.2.5 Назвіть основні операції ковальських робіт, які використо-

вують у ремонтному процесі.  

1.2.6 Перерахуйте основне і допоміжне обладнання потрібне для 

виконання того чи іншого виду ковальських робіт. 
 

1.3 Література для самопідготовки 

1. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / [Текст] Е.А. Пучин, 

В.С. Новиков, Н.А. Очаковский и др. - М.: КолосС, 2007. - 488 с. 

2. Шмаков В.Г. Кузница в современном хозяйстве. / В.Г. Шма-

ков. - М.: Машиностроение 1990. - 288 с. 

3. Ухин С.В. Кузнечное дело. / С.В. Ухин. Донецк: „Сталкер“, 

2004, - 79 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма роботи 

- відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи; 

- ознайомитись з теоретичними відомостями про методи і ін-

струментальне забезпечення ковальських та пресових робіт при від-

новленні роботоздатності вузлів та деталей обладнання; 

- розглянути конструкції обладнання, пристосувань та інструме-

нту, які використовують при проведенні основних ковальських опе-

рацій в процесі ремонту обладнання; 

- розглянути конструкції обладнання для проведення робіт по хо-

лодному деформуванню деталей машин; 

- провести практичне відпрацювання ковальських прийомів по 

гарячому деформуванню натурних зразків деталей, вивчаючи одноча-

сно вплив температури нагріву на ступінь деформування; 

- провести практичні операції по холодному деформуванню при 

усуненні дефектів деталі, пов’язаних з втратою її форми. 

- дати рекомендації по придатності того чи іншого способу для 

усунення конкретних дефектів при відновленні деталей; 

- зробити загальні висновки по роботі; 

- відповісти на контрольні запитання; 

- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 

2.2 Короткі відомості з теорії 

2.2.1 Загальні відомості про обробку тиском 

Обробкою деталей тиском називають групу технологічних опе-

рацій, в результаті яких під впливом прикладених зовнішніх зусиль ві-

дбувається змінення форми заготовок без порушення їх суцільності.  

Основною ознакою обробки тиском є пластичне деформування 

металу, що обробляється, в результаті якого змінюється не тільки фор-

ма і розміри заготовки, але й вихідні властивості металу. 

У сучасній техніці застосовують шість основних видів обробки 

тиском: прокатку, пресування, волочіння, кування, об’ємне штампу-

вання, листове штампування (рисунок 1). 

При прокатці деформацію металу проводять за допомогою валків 2, 

що обертаються. Заготовка 1 втягується у зазор між валками, деформу-

ється ними і набуває потрібну форму перерізу. При прокатці площа по-

перечного перерізу заготовки зменшується, а довжина збільшується. 



 5 

 
Рисунок 1 – Види обробки металів тиском 

а) - прокатка; б) - пресування; в) - волочіння; г) - кування; д) - об’ємне 

штампування; е) - листове штампування. 

Пресування полягає у видавлюванні заготовки 1 пуансоном 2 через 
матрицю 4 з отвором, який по формі відповідає потрібному профілю. 
Пресуванням виготовляють прості і складні, суцільні та пустотілі профілі. 

Волочінням одержують дріт, високоякісні тонкостінні труби та 
інші пустотілі профілі, калібровані прутки. Цей вид обробки полягає у 
протягуванні заготовки 1 через отвір у волоці 2. При волочінні змен-
шується площа поперечного перерізу і збільшується довжина, в про-
цесі досягається висока точність та якісна шорсткість поверхонь. 

Кування – це вид обробки тиском, при якому заготовка 1 дефо-
рмується універсальними інструментами 2 достатньо простої форми, 
наприклад плоскими бойками. Нагріту до кувальної температури за-
готовку встановлюють на нижній бойок, ударами верхнього бойка її 
деформують до потрібних розмірів. Невеликі поковки виготовляють 
ручним, великі машинним куванням. 

Об’ємне штампування полягає у деформуванні заготовки 1 у 
порожнині між двома половинами штампу 2. Форма порожнини від-
повідає формі майбутньої поковки, що забезпечує високу її точність. 
Об’ємне штампування здійснюють на молотах, пресах та на спеціалі-
зованих штампувальних машинах.  

Листове штампування характеризується тим, що у якості ви-
хідної заготовки 1 використовують лист, полосу, стрічку, яку дефор-
мують в спеціальному інструменті – штампі 2, який складається з пу-
ансону та матриці. Штампування проводять на кривошипних, листо-
штампувальних, рідше на гідравлічних пресах, у більшості штампу-
вання проводиться без нагріву металу. 

У ремонтному виробництві частка загальної трудомісткості, яка 
припадає на виконання робіт, пов’язаних з обробкою тиском, в залеж-
ності від виду обладнання, яке ремонтується, складає від 5 до 10%.  

Холодне та гаряче деформування застосовують також для змі-
нення розмірів зношених елементів деталей перед їх механічною об-
робкою з метою відновлення номінальних розмірів. 
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2.2.2 Характеристика ковальських робіт 

В ремонтних службах переробних підприємств, як правило, орга-

нізують ковальсько-зварювальні, ковальсько-пресові або ковальсько-

зварювально-слюсарні виробничі дільниці. На них проводяться роботи 

по усуненню дефектів, пов’язаних з втратою первісної форми деталі 

(внаслідок згину та закручування вала, згин, перекошування та скручу-

вання елементів несучих металоконструкцій, рам, тощо), змінення роз-

мірів внаслідок зносу. Крім вказаного, на ковальсько-слюсарній дільни-

ці можна виготовляти заготовки деталей та проводити термообробку. 

Для ковальських робіт характерним є вільне або майже вільне 

перетікання металу в напрямі, перпендикулярному до напряму руху 

інструменту. Куванням можна одержувати заготовки практично з усіх 

сталей та сплавів, що здатні деформуватись. 

Розглянемо засоби та способи ручного кування. 

Ручне кування виконується безпосередньо ударами коваля і йо-

го помічників молотобійців вручну, без застосування ковальських 

машин. Метал нагрітої заготовки, покладеної на ковадло, переміщу-

ється (тече) під ударами ручника (малого молота) і великого молота 

(кувалди). Удари наносять безпосередньо по поверхні заготовки або 

по поверхні підкладного інструменту.  

План типової ковальсько-

слюсарної дільниці ремонтної слу-

жби невеликого переробного підп-

риємства показаний на рисунку 2. 

Основним обладнанням дільниці є 

джерело теплоти – ковальське гор-

но 1 і опорний інструмент – ковад-

ло 2. Ударний та допоміжний ін-

струмент різного виду та форми ро-

зташовується на стелажі (стійці для 

інструменту) 3. 

Для проміжного розміщення 

інструменту та деталей передбаче-

ний пересувний столик 4. 

Рисунок 2 – План дільниці 

На дільниці розташовують також ємність для води 5, електричне 

точило 6 з набором кругів, зварювальний апарат 7, слюсарний верстак 8, 

стільцеві лещата 9 і ящик для вугілля 10 (якщо горно працює на вугіллі). 
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Часто дільницю укомплектовують гідравлічним пресом (зусил-

лям не менш 5 т, пристосуваннями для правки, свердлильним верста-

том, ваннами для термообробки, тощо. 

Горно служить для розігріву заготовки; його слід встановлювати 

так, щоб для зручності в роботі до нього був доступ з трьох сторін. Іс-

нує багато конструкцій: стаціонарні і переносні, відкритого і закритого 

типу, на твердому, газоподібному, або рідкому паливі та ін. 

 На рисунку 3 показана конструкція стаціонарного відкритого го-

рна виготовленого з цегли і металу. Ча-

вунна горнова чаша 6 з колосниковою 

решіткою 5 і фурма 7 з кришкою 8 крі-

пляться на зварній сталевій рамі 9. По-

вітря від вентилятора подається через 

фурму в вогнище горна по трубопрово-

ду 10 і регулюється заслінкою 11. Па-

ливо (вугілля) 4 закладають на чавунну 

решітку, основна частина його продук-

тів горіння видаляється через внутріш-

ню трубу 1. Решта диму вловлюється 

зонтом 3 і видаляється через зовнішню 

трубу 2. Тверді продукти згоряння (зола 

і шлак), що просипалися через решітку 

накопичуються на кришці 8, яку при 

необхідності відкривають і очищують 

від відходів. Для підвищення продукти-

вності горна інколи на рамі встановлю-

ють два або три джерела вогню. Таке 

горно називають багатомісним. 

Рисунок 3 – Стаціонарне горно 

 Переносне горно має більш спрощену і легшу конструкцію само-

го горна і димоходів (на відкритому майданчику обходяться і без них) 

та вентилятор, що приводиться в рух мускульною силою робітника 

рукою – (міхи) або ногою (педальний механізм).  

 Основне паливо – кам’яне вугілля марки К або ПЖ (напівжирне), 

що характеризується малим вмістом сірки, яка при високому нагріві 

переходить у верхні шари металу заготовки, що нагрівається і знижує 

його механічні властивості. Для запобігання цьому заготовку заклада-

ють у горно тоді коли вогонь повністю розгориться і сірка вигорить. 
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 При сталому режимі горіння шар вогняної суміші поділяється на 

три зони (рисунок 4). У верхній свіже вугілля підігрівається під дією га-

рячих газів, що проходять крізь нього, і волога з нього випаровується. 

При нагріві паливо розпадається на 

летючі горючі речовини і кокс. Летючі ре-

човини згоряють, утворюючи над шаром 

палива полум’я, а кокс горить з утворен-

ням вуглекислого газу )COOC( 22  .  

У верхній зоні палива з вуглекисло-

го газу під дією високої температури від-

новлюється оксид вуглецю – угарний газ 

СО )CO2CCO( 2  , який догоряє над 

шаром палива )CO2OCO2( 22  . 

   Рисунок 4 – Зони горіння 

 Заготовку, що нагрівається, або її частину поміщають у гаряче ву-

гілля, а зверху насипають свіже, яке спікаючись над заготовкою утво-

рює склепіння, під яким розвивається достатньо висока температура; 

регулюють температуру зміненням інтенсивності дуття вентилятора. 

 Вибір режиму нагріву полягає у обґрунтованому виборі темпе-

ратури нагріву заготовки з урахуванням температурного інтервалу їх 

обробки, а також визначенню часу нагріву. Нижня границя темпера-

турного інтервалу повинна перевищувати 725 °С, верхня повинна бу-

ти на 100…150 °С нижчою за температуру плавлення. Для більшості 

марок сталі кувальна температура складає 1200…1250 °С. При нагріві 

до більш високих температур у металі з’являються два види дефектів 

– перегрів і перепалювання. При перегріві збільшуються розміри зе-

рен, зменшується пластичність матеріалу, погіршуються його механі-

чні властивості, цей дефект усувається додатковим кування або тер-

мообробкою. Нагрів до 1350…1400 °С веде до невиправного браку – 

перепалювання, коли метал окислюється по границях зерен, зв’язок 

між зернами порушується і метал при куванні руйнується. 

 Крім горнів нагрів може здійснюватися в печах різних констру-

кцій та в електронагрівальних пристроях. 

 Вимірювання температури проводиться за допомогою спеціаль-

них приладів – пірометрів або ж візуально за кольором каління (дода-

ток А). Пірометри за принципом дії поділяють на термоелектричні 

(термопарні), оптичні, радиційні (ардометри), фотоелектричні. 
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 2.2.3 Ковальський інструмент 

 Інструмент, що використовується при куванні поділяють на ос-
новний, допоміжний і контрольно-вимірювальний. 
 До основного інструменту відносять опорний, ударний і підкладний. 
 При ручному куванні основним опорним інструментом є ковад-
ло – масивна опора великої маси специфічної форми, на якій викону-
ють практично всі ковальські операції (рисунок 5). 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Опорний інструмент (ковадла) для ручного кування 

а) - однороге; б) - безроге; в) - двороге; г) – шперак. 

 Однороге ковадло (найбільш розповсюджене і універсальне) має 
наступні робочі поверхні: наличник 1, хвіст 2 і ріг 6. Наличник чисто 
оброблений і загартований до НВ 340…477, на ньому розташовані три 
отвори – два круглих діаметром 15 мм для пробивання отворів і квад-
ратне 35×35 для встановлення в нього підкладного інструменту та 
пристосувань. Довжина від 480 до 800 мм і ширина 170…240 мм, ма-
теріал ливарна сталь 45Л, маса від 70 до 210 кг залежно від габаритів. 
 Один ріг дворогого ковадла має форму конуса, а другий напів-
конуса, усіченого вздовж осі площиною наличника, такий ріг зручний 
для гнуття заготовок на кути менші за 90 °. Дворогі ковадла випуска-
ють довжиною від 670 до 1060 мм і масою 100…270 кг. 
 Ковадло встановлюють на міцній, закопаній в землю дерев’яній 
основі і надійно кріпиться до неї хомутами або костилями, які охоп-
люють ноги 5 ковадла. 
 Різновидом опорних інструментів є шперак (рисунок 5 г) мале-
ньке ковадло довільної форми масою до 4 кг, яке застосовують для 
кування мілких специфічних поковок. Він вставляється в квадратний 
отвір наличника стандартного ковадла, виготовляється куванням зі 
сталі 45 з загартуванням опорної поверхні до HRCэ 40…45.  
 Перед початком роботи ковадло слід перевірити на відсутність 
тріщин. Перевірку здійснюють легкими ударами молотка по налични-
ку; молоток при цьому повинен відскакувати, а ковадло видавати чис-
тий і дзвінкий звук високого тону. 
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 До ударного інструменту відносять кувалди (бойові молоти) і 

ручники (ковальські молотки). За допомогою перших виконують ос-

новну роботу деформації металу, другі застосовують для нанесення 

слабких ударів і керування потужними ударами молотобійця.  

 Використовують три види кувалд (рисунок 6) тупоносі 1, гостро-

носі поздовжні 2 і гостроносі поперечні 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Основні види ударного ковальського інструменту 

Згідно стандарту кувалду виготовляють куванням зі сталі 50, 
робочі поверхні обробляють механічно до 400...320Ra  і термооброб-

люють до HRCэ 48…52 на глибину 30 мм. Довжина кувалд лежить у 
межах 128…212 мм, а маса від 2 до 16 кг. Рукоятки дерев’яні з міцних 
мілковолокнистих порід, довжина 750…900 мм. 
 Ручники крім показу молотобійцю місця і сили удару та подачі 
команд з темпу нанесення ударів, можуть застосовуватись для вико-
нання дрібних робіт. На рисунку 6 показані: молоток-ручник 4 з куля-
стими кінцями, ручники з поперечним 5 і поздовжнім 6 задками. Виго-
товляють їх зі сталі У7 масою 0,5…1,5 кг. Рукоятки 250…600 мм.  
 Підкладний інструмент встановлюють або на заготовку, або на 

ковадло (під заготовку). У першому випадку удари кувалдою наносять по 

підкладному інструменту, у другому – по заготовці і вона при ударі дефо-

рмується знизу. До 

підкладного інстру- 

менту відносять ко- 

вальські зубила, під- 

сікачки, підбійки, гла- 

дилки, розкатки, гвоз- 

дильні, форми, пе-

ретискачки, прошив- 

ки і оправки. 

Рисунок 7 – Ковальські зубила: а) просте; б) фасонне; в) підсікачка 

Заточка: Іа - для холодного рубання, Іб - для гарячого рубання 
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Ковальські зубила мають три основних частини: головку зі злег-

ка опуклою поверхнею, по якій наносять удари, середню частину з 

отвором для рукоятки і леза. На рисунку 7 в) показана підсікачка, її 

квадратний хвостовик вставляють у відповідний отвір ковадла. 

На рисунку 8 показані підбійки – інструмент, що служить для ін-

тенсифікації процесу протягування. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Підбійки а) і б) - верхні та в) і г) - нижні  

Ці інструменти мають конструкції подібні до ковальських зубил, 
але мають плоску або сферичну робочу поверхню. 
 Обтискачки (рисунок 9 а і б) служать для згладжування круглих 
або прямокутних та інших фасонних поверхонь і підвищення їх точно-
сті форми та розмірів. Гладилки (рисунок 9 в і г) плоскі та напівкруглі 
згладжують поверхні після ударів кувалд.  
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Обтискачки верхні та нижні і гладилки плоскі та сферичні 

 Пробійники (борідки) служать для пробивання в поковках отво-

рів круглої або ж фасонної форми. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Ковальські пробійники різної форми 
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Гвоздильня – пристосування для 

виготовлення методом осадки потовще-

них головок у поковках типу стержнів з 

головками (болти, заклепки, тощо), за-

стосовують прості (рисунок 11 а) та ба-

гаторядні гвоздильні. 

Форма (рисунок 11 б) являє собою 

масивну плиту, яка має різноманітні по 

конфігурації та розмірам отвори, а на бо-

кових гранях виїмки. Перші служать для 

пробивання в поковках отворів відповідної 

форми, а виїмки, аналогічно обтискачкам, 

використовуються при протягуванні заго-

товок та обробці поковок круглого, квад-

ратного, шестигранного та ін. перерізів. 

Рисунок 11 – Гвоздильня і форма 

Всі види підкладного інструменту виготовляють зі сталей марок 
У7, 6ХС, 50 та ін. з обов’язковим загартуванням до високої твердості. 

Ковальські кліщі служать для надійного і жорсткого утримуван-
ня заготовок в потрібному положенні під час кування, вони склада-
ються з двох фігурних стержнів, накладених один на один і скріплених 
заклепкою. В губках закріплюється заготовка або ж поковка. Загальна 
довжина кліщів від 400 до 700 мм, а довжина губок від 75 до 150 мм.  

У залежності від конфігурації заготовки та виду роботи, що вико-

нується губки клі-

щів мають різнома-

нітну форму. Розрі-

зняють поздовжні, 

поперечні та комбі-

новані губки. Кліщі 

уніфіковані, але для 

обробки специфіч-

них деталей вико-

ристовують спеціа-

льні їх види. 

    Рисунок 12 – Конструкції ковальських кліщів 

 При куванні застосовують стандартний універсальний вимірю-
вальний інструмент (лінійки, штангенциркулі, кутоміри, тощо), але при 
знятті розмірів з гарячих заготовок користуються більш простими прила-
дами: вимірювальними циркулями, кронциркулями, шаблонами, та ін. 
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 2.2.4 Основні операції та прийоми ковальських робіт 

Технологічний процес кування включає в себе виконання однієї 
або кількох (у певній послідовності) операцій. Число операцій і три-
валість їх виконання залежать від ступеня складності, форми поковки, 
розмірів останньої і типу матеріалу. Усі операції кування підрозділя-
ють на чотири групи: попередні, основні,допоміжні і оздоблювальні. 

До попередніх операцій, об’єднаних під загальною назвою від-
рубка, відносяться надрубка, намітка, розрубка і вирубка. Ці опера-
ції застосовують для відділення однієї частини заготовки від іншої по 
незамкненому або замкненому контуру. 

Основні операції (осадка, протяжка, гнуття, прошивання 
отворів і ін.) характеризуються тим, що при їх виконанні заготовка 
зазнає пластичної деформації. За допомогою цих операцій одержують 
поковку необхідної форми і розмірів. 

Допоміжною операцією є ковальське зварювання, яке застосовують 
для з’єднання різних частин однієї заготовки або заготовок одна з одною. 

До оздоблювальної операції відносять виправлення, яке виконується 
для усунення викривлень форми поковки і підвищення точності розмірів.  

Відрубкою називається ковальська операція відділення по незамкне-

ному контуру частини заготовки шляхом занурення в останню деформуючо-

го інструмента. Цю операцію застосовують для відділення від сортового про-

кату заготовок потріб-

ної довжини в процесі 

виготовлення склад-

них фасонних поко-

вок, а також для вида-

лення кінцевих над- 

лишків готової по-

ковки і дефектів з 

поверхні заготовки або 

поковки.  
     Рисунок 13 – Відрубка квадратного прутка: 
     а) і б) зубилом на ковадлі; в) на підсікачці 

При надрубці деформуючий інструмент занурюють в заготовку 
на неповну її товщину. Неглибока надрубка називається наміткою.  
 Розрубкою досягають розділення заготовки або поковки на части-
ни, а вирубка відрізняється від відрубки і розрубки у повному відділенні 
заготовки від листа або профільного матеріалу по замкненому контуру. 
 Операції з відрубки проводять як у холодному, так і у гарячому 
(при температурі 700…800 °С) стані заготовки.  
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 Осадження (осадка) це ковальська операція, у результаті якої 

збільшується площа поперечного перерізу всієї або частини заготовки 

за рахунок зменшення її довжини. Осадка є однією з найпоширені-

ших операцій кування, яку застосовують:  

- для збільшення діаметра або площі поперечного перерізу вихід-

ної заготовки (при відсутності заготовки потрібного розміру) круглої, 

прямокутної або фасонної форми; 

- для збільшення діаметра або площі поперечного перерізу кінце-

вої або серединної частини заготовки, наприклад при виготовленні 

деталі типу болта з фасонною головкою; 

- для підготовки заготовки до наступного прошивання в ній отворів; 

- для одержання поковок із необхідною мікроструктурою і з пев-

ним напрямком волокон; 

- для ліквідації анізотропії механічних властивостей і одержання 

рівномірної структури металу по всьому об’єму заготовки. 

Заготовки перед обробкою слід нагріти до максимально допусти-

мої для металу, що обробляється, температури.  

Розрізняють два види осадки – повну (для збільшення перетину 

заготовки по всій її довжині) і неповну. До останньої, у свою чергу, 

відносять осадку кінцеву і серединну, яку називають також висадкою. 

При неповній осадці нагрівають тільки те місце заготовки, яке потрі-

бно осадити. Для виконання осадки застосовують ковадло, кувалди, 

кліщі, ручники, гвоздильні. Виправлення форми і обробку осадженої 

поковки здійснюють за допомогою гладилок, обтискачів та ін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Основні види застосування операції осадження: 

а) повне; б) заготовка і поковка; в) кінцеве; г) осадження в гвоздильнях; 

д) заготовка і поковка; е) серединне. 

1 - заготовка; 2 - гвоздильні (плоска і з гніздом); 3 - ковадло. 

 До основних дефектів осадки відносять: поздовжній згин, косог-

ранність, несиметричність, рюмкоподібність та ін. спотворення форми.  



 15 

 Протяжка – операція за рахунок якої збільшують довжину всієї за-

готовки або її частини за рахунок зменшення площі поперечного перерізу.  

Виконують протяжку ударами молотка, кувалди з подачею заготовки 

вздовж поздовжньої осі і поворотом (кантуванням) після кожного удару. 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Способи протяжки з застосуванням:  

а) підбійки; б) гладилки; в) обтискачки. 

 Прийомами протяжки кують також поковки типу стержня з 

головкою. На рисунку 16 показані послідовності кування: а) стержня 

прямокутного перерізу з односторонньою прямокутною головкою;  

б) прямокутно-

го стержня з 

двосторонньою 

головкою; в) ква-

дратного стерж-

ня з квадратною 

головкою; г) сте- 

ржня круглого 

перерізу з ква-

дратною голов-

кою. 

Рисунок 16 – Переходи при куванні стержня з головкою: 

1…4 - послідовність переходів  

 Подібними методами можна одер-

жувати заготовки для виготовлення дета-

лей типу стержнів з однією, двома і біль-

шим числом головок (потовщень). 

 Різновидом протяжки є розгонка, 

яка застосовується для збільшення ши-

рини заготовки за рахунок зменшення 

товщини під дією розкатки (рисунок 17). 

      Рисунок 17 – Розгонка 
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 Прошивка і пробивка застосовуються для виготовлення в поко-

вках наскрізних отворів, глухих поглиблень і пазів. 

 Пробивкою називають операцію утворення наскрізного кругло-

го або фасонного отвору або паза з видаленням металу у відхід шля-

хом здвигу частини заготовки відносно тіла поковки. 

 Прошивка – виготовлення в поковці глухої порожнини за раху-

нок витіснення металу формуючим інструментом. Утворені порожни-

ни передбачаються конструкцією поковки, або потрібні для подаль-

шої пробивки наскрізних отворів. 

 На рисунку 18 показана схема пробивки 

отвору з застосуванням інструменту прошив-

ня 2 і підкладного кільця 4. Для заготовок 3 

невеликої товщини пробивка відбувається за 

один прохід. Відхід (т. з. видра) 1 проштовху-

ється у порожнину кільця. 

 Якість поверхні отвору залежить від 

стану ріжучих кромок прошивня і кільця та 

зазору між прошивнем і отвором кільця 

Рисунок 18 – Пробивка 

 Для заготовок великої товщини отвори, як правило виконують 

прошивкою за два прийоми (рисунок 19). На рисунку показані етапи 

відкритої прошивки, як варі-

ант (для заготовок типу кіль-

це) можливе застосування 

прошивки закритої, коли кі-

льце перед прошивкою помі-

щають у спеціальний штамп.  

Рисунок 19 – Відкрита прошивка отвору 

 При пробивці отворів діаметром 25…30 мм застосовують пробій-

ники (рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Стадії пробивки отвору на ковадлі 
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 Після пробивки форма отвору має відхилення від циліндричнос-

ті, при пробивці пробійником отвір має конічну форму (рисунок 21 а), 

після прошивання форму на ри-

сунку 21 б. Для надання отвору 

циліндричної форми через нього 

протискають бочкоподібну опра-

вку (рисунок 21 в). 

Рисунок 21 – Виправлення форми отворів  

 Гнуттям називається ковальська операція утворення або змінен-

ня кутів між окремими частинами поковки. Технологічний процес гнут-

тя повинен бути побудований так, щоб в зовнішніх шарах заготовки не 

з’являлись тріщини, а у внутрішніх – грубі зморшки. 

 Для того щоб заготовка у місці згину набувала правильної форми, 

(рисунок 22 а) ділянка, яка піддається гнуттю, з зовнішньої сторони по-

винен мати потовщення (рису-

нок 22 б). Воно може бути 

одержане висаджуванням се-

редньої частини або протяж-

кою кінців заготовки. Заготов-

ку 3 з потовщенням вкладають 

на наличник ковадла 1, зверху 

на неї ставлять кувалду 3 і 

ударами ручника загинають на 

потрібний кут. 

Рисунок 22 – Протяжка кута правильної форми 

 При згинанні короткої заготовки доцільніше спочатку виконати 

гнуття, а потім висадкою здійснити набір металу (рисунок 22 в), нано-

сячи удари по торцю зігнутої заготовки. На рисунку 22 г) показана про-

тяжка кута дещо іншим методом. 

 
Рисунок 23 – Прийоми гнуття за допомогою різних пристосувань 

 Ковальське зварювання, яке є допоміжною операцією кування, 

при ремонті використовується дуже рідко і тому його не розглядаємо. 
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 2.2.5 Основні операції холодної обробки тиском 

 Крім гарячого деформування деталей в ремонтній практиці ши-

роко застосовуються і методи холодної обробки тиском. 

 Способами пластичної деформації відновлюють розміри і форму 

деталей за рахунок перерозподілу металу під дією зовнішніх сил, ці спо-

соби застосовуються також для відновлення первісних механічних влас-

тивостей деталей, зміцнення їх робочих поверхонь і чистової обробки. 

 Як правило холодним деформуванням відновлюються деталі з пла-

стичних низьковуглецевих сталей, кольорових металів та їх сплавів. До 

основних способів холодного деформування можна віднести: осадку, ро-

здачу, обтиск, вдавлювання, накатування, висадку і згладжування та 

правку. На відміну від гарячого деформування, при холодному розміри 

деталі змінюють більш точно, а самі залишкові деформації є невеликими 

– вони потрібні як припуски для подальшої механічної обробки. 

 Осадку (рисунок 24) за-

стосовують для збільшення або 

зменшення діаметральних зов-

нішніх або внутрішніх розмірів 

за рахунок зменшення довжи-

ни. Цим методом відновлюють 

різні втулки при зносі по внут-

рішньому або зовнішньому ді-

аметру, цапфи валів, осі та ін. 

   Рисунок 24 – Схема осадки деталі 

 Відновлення роздачею застосовують для збільшення зовнішнього 

діаметра порожнинних деталей за рахунок збільшення внутрішнього. 

Методами роздачі відновлю-

ються поршневі пальці, втулки 

насосів, опорні втулки тощо. 

При обробці загартованих дета-

лей їх попередньо піддають від-

пуску або віджигу. 

   Рисунок 25 – Схема роздачі деталі 

 Відновлення деталей обтиском (рисунок 26 а) проводять при необ-

хідності зменшити внутрішній діаметр порожнинних деталей за рахунок 

змінення зовнішнього. Цим методом відновлюють втулки з кольорових 

металів, провушини важелів при зносі гладких або шліцьових отворів. 
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     а)            б) 

Рисунок 26 – Схеми: а) обтиску і б) видавлювання 
1 - шліцьовий вал; 2 - деформуючий ролик; 3 - калібрувальний ролик; 4 - корпус. 

 Методом вдавлювання (рисунок 26 б) відновлюють шліци валів та 

інші деталі. На рисунку показане пристосування для відновлення шліців 

при зносі їх по товщині. Ролики 2 і 3 виготовляють з твердих сплавів 

або з інструментальних сталей з термообробкою до HRC 55…58. Ролик 

2 вдавлюється в деталь і проводить перерозподіл металу, а ролики 3 фо-

рмують профіль і розміри шліців. 

 Накатку застосовують для збільшення зовнішніх або внутрішніх 

розмірів деталей за рахунок перерозподілу ме-

талу на поверхні. Накатку зубчастим роликом 

проводять при відновленні посадкових повер-

хонь слабо навантажених валів та інших дета-

лей. При накатуванні гладким роликом або ку-

лькою поверхня деталі отримує поліпшену 

шорсткість і збільшений опір зношуванню. 

Рисунок 27 – Схема накатки 

 Для відновлення форми деталей, які мають згин, скручування, 

вм’ятини та ін. застосовують спосіб зворотної пластичної деформації – 

правка. Правка проводиться на пресі або за допомогою чеканки – лег-

ких ударів по певних місцях деталі.  

При правці без нагріву в тілі деталі залишаються значні внутрішні на-

пруження, в результаті дії яких деталь після правки знову може прийняти 

викривлену форму. Для зняття цих напружень після холодної правки деталь 

необхідно стабілі-

зувати, тобто ви-

тримати при темпе-

ратурі 250…300 °С 

протягом кількох 

годин.  

 Рисунок 28 – Схема правки згину та скручування 
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2.3 Обладнання робочих місць 

Для кожної ланки (бригади) студентів передбачається два робо-
чих місця: учбове – для виконання розрахунків, роботи з літературою, 
оформлення документів і спеціалізоване – для виконання технологіч-
них операцій кування та холодного деформування. Роботи по відпра-
цюванню операцій та прийомів виконуються на ковальсько-пресовій 
дільниці, оснащеній відповідним ковальсько-пресовим обладнанням. 

Документи і наочні посібники включають: методичні вказівки, 
плакати, опис комплектності робочого місця, правила техніки безпеки. 

2.4 Інструкція з охорони праці 

При проведенні лабораторної роботи потрібно дотримуватися 
правил техніки безпеки за вимогами ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ Работы 
учебные лабораторные.  

2.4.1 Загальні вимоги 
 До лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли 
інструктаж по техніці безпеки, про що був зроблений відповідний за-
пис у реєстраційному журналі. 

2.4.2 При підготовці до лабораторної роботи: 
- до початку лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний 

ознайомитися з правилами безпеки при виконанні роботи; 
- не починати виконання експериментальної частини роботи без 

засобів індивідуального захисту (спецодягу, окулярів, щитків) та без 
відповідного розпорядження викладача або лаборанта. 

2.4.3 Під час виконання роботи: 
- не тримати на робочому місці сторонні предмети; 
- не переходити самовільно на інші робочі місця і не пересува-

тися без потреби, по лабораторії; 
- під час нагрівання заготовок для кування зберігати потрібну 

безпечну відстань від джерела нагріву; 
- у процесі відпрацювання ковальських операцій працювати 

тільки справним інструментом, надійно кріпити або утримувати заго-
товки та допоміжний інструмент; 

- при використанні підбійок, обтискачок, пробійників та ін. три-
мати інструмент строго вертикально; 

- не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні про-
ходи до аптечки та інвентарю пожежогасіння; 

2.4.4 Після закінчення експериментальної частини роботи: 
- прибрати та здати робоче місце лаборанту або викладачу. 

2.4.5 У разі виникнення пожежі необхідно негайно проінформу-
вати викладача або лаборанта, подзвонити по номеру 101. 
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Рисунок 29 – Фото обладнання лабораторного робочого місця 

а), б) горно; в) прес гідравлічний; г) лещата ковальські стільцеві;  

д) ковадло з ковальським інструментом 

а) 

б) 

в) 

г) д) 
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2.5 Вказівки по виконанню роботи 

2.5.1 Прочитати теоретичний розділ 2.2, систематизувати знання 

по методах і засобах проведення ковальських та пресових робіт. 

2.5.2 Ознайомитись з програмою роботи, одержати завдання на 

виконання тієї чи іншої ковальської операції. 

2.5.3 Підібрати для кожної операції відповідний інструмент та 

перевірити його справність.  

2.5.4 Розпалити горно і нагріти заготовку до потрібної темпера-

тури періодично перевіряючи температуру візуально згідно з даними 

таблиці 1А (додаток А) і звіряючи з показаннями пірометра. 

2.5.5 Провести підготовчі роботи необхідні для виконання виб-

раної ковальської операції. 

2.5.6 Провести вибрані ковальські операції при різних темпера-

турах нагріву заготовки у попередньо вибраному діапазоні (не менш 

ніж 3…4 досліди). 

2.5.7 Провести огляд отриманої поковки, оцінити її показники: 

точність, правильність форми, якість поверхні. 

2.5.8 Привести лабораторне обладнання в порядок, здати робоче 

місце лаборантові. 

2.5.9 Оформити звіт з лабораторної роботи. 

2.5.10 Пред’явити викладачеві оформлений звіт, пояснити ре-

зультати, отримані при виконанні роботи. 

 

3 ЗВІТНІСТЬ ПО РОБОТІ 

Звіт з лабораторної роботи оформлюється у наступному порядку: 

- тема і мета лабораторної роботи; 

- опис оснащення лабораторної роботи натурними зразками, 

  пристосуванням, оснасткою, інструментом; 

- перелік ковальських операцій, вибраних для експериментального  

  виконання, підбір відповідного інструменту; 

- послідовність проведення ковальських операцій, прийоми їх 

  проведення, результати проведених експериментів, висновки 

  по використанню способів і прийомів кування; 

- загальні висновки по роботі. 
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4 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1 Перерахуйте види обробки тиском і розкрийте їх сутність. 

2 Окресліть область застосування ковальських та пресових робіт 

в ремонтній практиці. 

3 Які нагрівальні пристрої використовують при ручному куванні?  

4 Як визначають температуру нагріву заготовки перед куванням? 

5 Який інструмент відносять до опорного, ударного, підкладного? 

6 З яких матеріалів виготовляють ковадла, молоти, зубила? 

7 Назвіть операції, які об’єднані загальним терміном „відрубка“. 

8 Під якими кутами заточують робочу частину зубила при холо-

дній або гарячій відрубці? 

9 Перерахуйте способи осадки, її різновиди. 

10 Чим відрізняються операції пробивка і прошивка? 

11 Яким способом підвищують точність пробитого отвору? 

12 Якими методами забезпечують повну форму кута при гнутті? 
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Додаток А 

(довідковий) 

Таблиця А1 – Визначення температури нагріву за 

 кольором заготовки 

Колір заготовки Температура Колір заготовки Температура 

Початок світіння 530…580 Червоний 830…900 

Темно-червоний 580…650 Світло-червоний 900…1050 

Темно-вишневий 650…720 Жовтий 1050…1150 

Вишневий 720…780 Світло-жовтий 1150…1250 

Світло-вишневий 780…830 Білий 1250…1300 
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