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Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Підготовлення робочого місця до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання  

Урок 19 

Тема: Перевірка якості складання. 

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 

 

ПІДГОТОВКА І СКЛАДАННЯ ДЕТАЛЕЙ ПІД ЗВАРЮВАННЯ 

Точність підготовки деталей до зварювання, їх чистота і якість збірки надають 

досить істотний вплив на несучу здатність і економічність звареної 

конструкції. Недостатньо ретельне виконання заготівельних і складальних 

операцій призводить до різкого зростання ймовірності появи дефектів в зварних 

з'єднаннях, і в конструкції в цілому. Аналіз дефектів, що виникають при 

зварюванні, однозначно показує, що значну частку браку слід віднести за рахунок 

поганої якості підготовки та складання. Виправлення дефектів в готовому виробі 

не завжди призводить до повного відновлення заданих властивостей зварного 

з'єднання і є трудомісткою і технічно важко виконуючою операцією. 

Звідси очевидно, що значно раціональніше усувати дефекти, що з'явилися при 

заготівлі і збірці, до проведення операції зварювання. Однак не слід пред'являти 

зайві і часом важко здійснювані вимоги до точності заготовок та їх складанні під 

зварювання, значно здорожують виготовлення конструкції. Застосовувані на 

практиці способи зварювання дозволяють отримувати якісні зварні з'єднання при 

деяких допустимих коливаннях точності заготовки деталей і збірки. Це можливо, 

безумовно, слід використовувати. 

Для отримання заготовки, яка підлягає збірці, необхідно виконувати ряд 

операцій. Попередньо прокат, з якого буде виготовлена деталь, піддають правці і 

зачистці з метою усунення 

забруднень і нерівностей, 

що утворилися під час 

прокатки, транспортуванні 

і зберіганні металу. Правку 

листового матеріалу 

здійснюють в правильних 

станах, зачистку- в 

дробемітній установці або 

в спеціальних ваннах для 

травлення і пасивування. 



ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ   

Процес здійснюється 

підрізкою або підрубкою за 

розмірами, заданим 

кресленнями замовника або 

розробленими 

інженерами. Сам цикл 

виконується в такий спосіб 

(одним або двома, 

застосовуваними сукупно): 

       З умовою повного зіткнення елементів, що підлягають приварювання (якщо 

технічне завдання замовника не має на увазі наявності певного технологічного 

зазору). У повному сполученні фрагменти знаходяться до моменту зварювання 

або установки прихваток. У цій ситуації відхилення розмірів готового виробу 

розраховуються з урахуванням відхилень в його розмірних ланцюгах. З цього 

випливає, що в разі такого методу збирання можливі допуски відображаються на 

кресленні деталі і призначаються в залежності від можливих або найбільш 

ймовірних підсумовування при складанні. 

     Таким чином, при першому способі результат складального процесу і затискні 

пристрої не залежить від можливих допусків з співвідношенням розмірної 

ланцюга, а величина зварної деталі визначається фактичним розміром і 

розташуванням фіксуючих пристроїв чи інших складальних кондукторів. 

     За розміром, заданим відповідним допуском. У цій ситуації конструктор 

передбачає компенсуючий зазор або компенсує прокладку «за місцем» для 

кожної розмірної ланцюжка або підрізання (підрублюючої) «за місцем». 

     Так само може використовуватися метод селекційної збірки, де фрагменти 

піддаються сортування за фактичним розміром і групуються в окремі складальні 

комплекси, з урахуванням того, щоб було можливим застосування першого 

методу - до максимального зіткнення без подальшої підрізування і підрубки. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке розмічання? 

2. Що таке різання? 

3. Що таке підготовка до зварювання? 

4. Що таке складання під зварювання? 

 

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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