
04.04.2022 

Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Підготовлення робочого місця до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання  

Урок 15-16 

Тема: Розмічання. Вирізання. 
Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних понять про зварювання, про матеріали 

необхідні для виконання зварювання, підготовка та організація робочого місця 

зварювальника, види зварювання та історія розвитку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Робота електрозварника, як робота пов’язана з металом, включає в себе не 

тільки зварювальні роботи, а й підготовку металу до зварювання. Першою 

операцією є очищення металу від іржі та пилу. Очищення проводиться за 

допомогою щітки по металу (листовий, штабовий метал), а також напилками 

(труби, профільний метал). У першому випадку беремо металеву щітку і 

зчищаємо іржу до блиску металу, а при використанні напилка зчищаємо не 

площиною напилка, а гранню, де є насічки. При виконанні цієї операції потрібно 

слідкувати, щоб пил, кусочки іржі не попали в очі, намагатись при користуванні 

інструментом робочий хід робити від себе, а холостий на себе. 

Наступна операція, яку ми розглянемо - це розмічання. Як ви знаєте із 

уроків креслення, розмічання буває площинне і просторове. Сьогодні ми будемо  

розглядати площинне. Розмічанням називається операція нанесення на 

оброблювану заготовку розмічальних ліній (рисок), що визначають контури 

майбутньої деталі чи місця, яке потрібно обробляти. Розмічання слід проводити 

точно, бо помилки можуть призвести до того, що деталь буде бракованою. 

Основні інструменти, які ми будемо використовувати сьогодні, -- це лінійка, 

кутник, рисувалка, рулетка. Відміряємо потрібний нам розмір за допомогою 

рулетки (великомірні розміри.), або лінійки (маломірні розміри). Прикладаємо 

лінійку і рисувалкою з легким нахилом в сторону розмітки з достатнім нажимом 

розмічаємо заготовку. Рисувалку проводять лише один раз. При виконанні цієї 

операції потрібно слідкувати, щоб рисувалка не зіскочила через край лінійки і не 

поранила руку. 

Рубанням називається операція, коли за допомогою зубила (різального 

інструмента) та молотка (ударного інструмента) з поверхні заготовки видаляють 

зайвий шар металу або розрубують заготовку на частини. При рубанні металу 

потрібно стояти в півоберта до лещат. Молоток потрібно тримати за ручку на 

відстані 15-20 мм від кінця, наносити ним сильні удари по центру головки 

зубила. При цьому слід дивитись на лезо зубила, а не на його головку, тому що 

лезо може зіскочити з розмітки і рубання буде виконано неправильно. Зубило 

потрібно тримати таким чином, щоб відстань від ударної частини до руки була 

не меншою 20-25 мм. Заготовки із листового металу можна перерубувати в 

лещатах по рівню губок лещат. Для цього заготовку закріпляють в лещата так, 



щоб розмічальна лінія збігалася з рівнем губок. Штабовий метал (полосу) 

перерубують на плиті чи на ковальні. Попередньо на обидві сторони полоси 

наносять лінії перерубування. Полосу кладуть на плиту, встановлюють зубило 

вертикально по розмічальній рисці і сильними ударами молотка перерубують 

полосу на половину її товщини. Потім полосу перевертають і надрубують з 

другої сторони, після чого відрубану заготовку відламують. Пруток відрубують 

таким же чином, як полосу, тільки після кожного удару пруток прокручують. 

Надрубавши пруток по кругу, відрубану частину відламують. 

При рубанні слід дотримуватись таких вимог з охорони праці: 

 ручка молотка має бути добре закріплена; 

 надійно фіксувати заготовку в лещатках; 

 для запобігання пошкодження рук працювати в рукавицях. 

Найпоширеніші помилки при підготовці металу до зварювання: 

 неякісно очищені поверхні від іржі, пилу; 

 допущені прорахунки при розмічанні; 

 при використанні лещат при рубанні металу розмічальну рису розміщують 

не чітко по губках лещат; 

 при рубанні зубило встановлюють не перпендикулярно до заготовки. 

При виконанні операцій по підготовці металу до зварювання необхідно 

дотримуватися таких вимог охорони праці: 

1. Інструменти повинні бути справні. 

2. Очищення металу від іржі та пилу слід проводити від себе. 

3. При розмічанні потрібно слідкувати, щоб рисувалка не зіскочила через 

край лінійки і не поранила руку. 

4. При рубанні металу слідкувати, щоб рубання в лещатках не проводити в 

напрямку людей, щоб відрубана частинка металу не поранила людину. 

Спочатку перед зварюванням необхідно підготовити пластини і двотавр. 

Підготовка полягає в очищанні, випрямлянні, розмічанні, різанні і складанні. 

Очищання кромок і прилягаючої зони (на ширину 20-30 мм з кожної 

сторони) від іржі, фарби, окалини, масла та інших забруднень до металевого 

блиску виконують щітками, полум’ям, а при відповідальних з’єднаннях 

використовують травлення, знежирення, піскоструменеву обробку. 

Випрямляння використовують для деталей, що мають нерівності, випини. 

хвилястість, жолоблення, викривлення тощо. Листовий, сортовий прокат 

випрямляють в холодному стані ручним і машинним способом. Сильно 

деформований метал випрямляють в гарячому стані. Для випрямляння 

застосовують молотки, преси, правильні машини. 

Випрямляння і рихтування можна виконувати ручним способом (на 

сталевій чи чавунній плиті або на ковадлі) і машинним (на правильних вальцях, 

пресах). 

Після розмічання застосовують термічне або механічне різання, при якому 

заготовкам надають необхідних розмірів. Розчищання кромок виконується 

вручну напилками, зубилом або механічним способом на фрезерних, 

стругальних верстатах та ін. Кут розчищання кромок залежить від способу 

зварювання. хімічного складу та товщини металу і перевіряють шаблонами. 

Складання деталей під зварювання виконують почерговим під’єднанням 

деталей до вже звареної частини виробу. 



Складені деталі з’єднують прихватками. Накладання прихваток необхідне 

для того, щоб положення деталей і зазор між ними були постійними в процесі 

зварювання. Прихватки повинні проварювати корінь шва, тому що при 

накладанні основного шва вони можуть повністю не переплавитись. 

Висота підсилення прихваток повинна бути невеликою, краще якщо вона 

трохи увігнутою. Прихватки виконують на тих же режимах, що і зварювання. 

Зварювальні прихватки - це короткі шви з поперечним перерізом до 1- 3 

поперечного перерізу повного шва. Довжина прихваток від 20 до 120 мм а 

залежності від товщини зварюваних деталей і довжини шва. Відстань між 

прихватками в залежності від довжини шва 300-1000 мм. Інколи прихватки 

замінюють суцільним швом невеликого перерізу. 

Під час зварювання особливу увагу необхідно приділяти на детальне 

проварювання ділянки прихватки, щоб уникнути не провару в цих місцях. 

Прихватки перешкоджають переміщенню деталей при нагріванні, що може 

викликати появу тріщин в прихватках під час охолодження. Чим більша 

товщина основного металу, тим більша розтягуюча усадка в прихватках і 

можлива поява тріщин. 

Тому прихватки застосовують для деталей невеликої товщими до 6- 8мм. 

При великій товщині листів забезпечують рухливість деталей допомогою 

гребінок (еластичних прихваток) або складають виріб з гнучкими деталями. 

Катети кутового шва повинні встановлюватися при проектуванні зварного 

виробу, але не більше 3 мм для деталей товщиною до 3 мм включно і 1-,2 

товщини більш тонкої деталі товщиною більше 3 мм. 

Для якісного, надійного і швидкого розчищання кромок застосовують 

спеціальні кромкорізи. 

https://www.youtube.com/watch?v=HFMwdLmipbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=T3PXGhXY45E 

https://www.youtube.com/watch?v=0sp8tahJAvk 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezag6kxqSLQ 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Як правильно слід проводити очищення металу від іржі? 

2. Яка операція називається розмічанням ? 

3. Які інструменти використовують при розмічанні? 

4. Яку операцію називають рубанням? 

5. Яких вимог з охорони праці слід дотримуватись при рубанні?  

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в 

будь-який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № 

групи 
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