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Підготовка поверхні металу під 

зварювання.

 Підготовчі операції під зварювання включають 

різку, правку, зачистку, розмітку та зборку. 



Різка

 Різка на механічних станках більш 

продуктивна та має вищу  якість  різу. Для 

механічної  прямолінійної  різки листового 

металу  застосовують пресс-ножиці для 

продольної та поперечної різки. 



Правка металу

 Правку металу  виконують на станках або 

вручну. Листовий та полосовий метал 

правлять на різних  листо-правильних вальцях. 

Ручну  правку металу, як правило, виконують 

на чугуних або стальних правильних плитах 

ударами кувалди або ручним винтовим пресом.



Вальці          

 Вальці  згинальні використовуються для 

якісного згинання  різних  форм з листового 

прокату, підгину кромок заготовок, згинання 

циліндрових обічайок, дугоподібних елементів.



Зачистка

 Основний метал та 

присадочний матеріал перед 

зварюванням  ретельно 

зачищюється від  іржі, окалин, 

масла, вологи та різних 

неметалевих забруднень. 

Зачистка виконується в ручну 

або за допомогою 

механізованого інструменту.



Розмітка

 Розміткою називається перенос 
розмірів деталей в натуральну 
величину з креслення на метал.

 Розмітку виконують за 
допомогою  різних інструментів: 
стальний метр, стальна рулетка, 
металична лінійка, чертилка, 
кернер, циркуль, штангенциркуль, 
ресмус, угольник та інші. 



Згинання  деталей

 Згинання  деталей та заготовок виконується 

на металозагибочних вальцях, як правило, для 

виготовлення  різних емністей циліндрічної 

форми. 



Вимоги  до  складально-зварюваль-

них   пристосуванням.

 Вони   повинні :

 -забеспечить доступність 
місця установок деталей, 
рукояток фіксуючих та 
зажимних пристроїв, місць 
прихваток та  зварювання;

 Бути достатньо міцними та  
жорсткими;

 Забеспечувати  точність 
закріплення деталей в 
нижньому  положенні  та 
перешкоджати  деформаціям 
за час зварювання;



Етапи  роботи

 Забезпечити  

наивигіднейший  

порядок зборки 

та зварювання;

 Забезпечить 

безопасність 

складальних та 

зварювальних 

робіт.



Перевірка якості зборки.

 Перевірку якості 

зборки зручно 

проводити 

спеціальними 

шаблонами  та 

щупами



Прихватки

Зібрані  деталі  та  вузли  з’єднують  спочатку прихватками.

Зварними прихватками називаються короткі шви з поперечним 

перетином до однієї  третьої поперечного перетину повного 

шва.

Довжина прихватки може складати від 20-100мм в залежності 

від товщини зварювальних  листів  та загальної  довжини  

шва.

Відстань між прихватками 500-1000мм в залежності  від 

довжини шва.

Зварювальні  прихватки виконуються  тіми ж электродами, що 

і зварювання  виробу.



Фотозвіт


