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МЕТА УРОКУ 

  

 НАВЧАЛЬНА : навчити учнів розвивати професійні навички при 

вправах з наплавки з порошкоподібними і литтєвими сплавами 

вугільним електродом 

 

 

 ВИХОВНА: виховати інформаційно-освічену особу, культуру роботи 

та інтерес до вивчення виробничого навчання за професією 

«електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. 

електромонтажник з силових мереж та електроустаткування. 

електрозварник ручного зварювання» 

 

 

 РОЗВИВАЛЬНА: розвивати логічне мислення і пізнавальний 

інтерес учнів до обраної професії 



Зварювальні роботи відносяться до категорії особливо небезпечних як для 
самого зварника, так і для людей, що знаходяться в безпосередній близькості. 
Тому дуже важливо дотримання техніки безпеки при підготовці та проведенні 
будь-яких видів зварювальних робіт. 
 
Існує ряд несприятливих факторів, здатних викликати порушення здоров'я при 
зварюванні: 

Можливість ураження електричним струмом. 

Пошкодження очей і поверхні шкіри в результаті впливу випромінювання 
електричної зварювальної дуги. 

Попадання на тіло побічних продуктів зварювання і бризок розплавленого 
металу. 

Поразка дихальних органів отруйними випарами і газами. 

Висока ймовірність виникнення пожежі в зв'язку з сильним розігрівом задіяних в 
робочому процесі конструкцій. 

Небезпека вибуху використовуваних газових балонів. 

Отримання механічних травм. 

  

 

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ 



ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ 

З огляду на перелічені вище можливі ускладнення при виконанні зварювальних 

робіт, надзвичайно важливо виконати всі доступні запобіжні заходи: 

перевірка готовності електричної мережі до безаварійного підключення 

наявного зварювального обладнання; 

підтвердження цілісності ізоляційних покриттів силових проводів і наявності 

надійного заземлення; 

виявлення несправностей зварювальної установки, супутніх механізмів і 

пристосувань; 

організація зручного доступу до місця зварювання і безперешкодного 

переміщення навколо нього; 

перевірка роботи вентиляційної системи або забезпечення умов для вільної 

циркуляції повітря. 

ЗАХИСТ ОРГАНІВ ЗОРУ 

Негативний вплив випромінювання електричної зварювальної дуги на сітківку 

ока вважається загальновідомим фактом і є приводом для підвищеної уваги 

всіх учасників зварювального процесу. Також це стосується напарників, які 

часто залучаються при виконанні складних і нестандартних робіт. 

 

 



Для захисту очей і обличчя використовуються зварювальні маски, захисні 

окуляри і спеціальні щитки. Популярним і поширеним засобом захисту 

органів зору при проведенні робіт є зварювальна маска хамелеон, що 

відрізняється різноманітністю регулювань і зручністю налаштувань. 

Звичайно, можна використовувати і прості маски, але професійні засоби і 

інструменти вважаються більш ефективними і надійними за всіма 

параметрами, тому економити на своєму здоров'ї не потрібно. 

 

Якщо функції вашого напарника обмежуються лише підготовчими заходами 

для виконання основних робіт, цілком ймовірно, що маска зварника стане 

для нього надмірним аксесуаром. У таких ситуаціях добре підійдуть захисні 

окуляри. 

 

 

http://www.ozon.com.ua/ua/catalog/svarochnye-maski/
http://www.ozon.com.ua/ua/catalog/svarochnye-maski/maska-svarochnaya-khameleon_2994/


ЗАХИСТ ДИХАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

Оскільки виникнення летючих отруйних речовин при проведенні 

зварювальних робіт відноситься до стандартних наслідків, турбота про 

органи дихання є не менш важливою темою, ніж попередня. 

 

Надійним елементом для захисту органів дихання вважається респіратор, 

який зручно одягати під маску зварника. На практиці добре 

зарекомендували себе респіратори з вуглецевим покриттям. Вони 

захищають органи дихання від зварювального диму, аерозолів, пилу та 

органічних запахів нижче гранично допустимих концентрацій. Наявність 

клапанів видиху полегшує дихання і дозволяє успішно застосовувати такі 

респіратори при підвищених температурах. 

 

ЗАХИСТ ВІД ОПІКІВ 

Кращий захист від попадання бризок розплавленого металу або контакту з 

розпеченими поверхнями надає спецодяг зварника. Область рук добре 

захищають краги, для інших частин тіла ефективні спеціальні куртки, 

костюми, комбінезони, штани, а на ноги прийнято взувати черевики 

зварника. Весь спецодяг повинен підходити за розміром, бути зручним і 

справним. Дотримання цих умов допоможе виконати заплановану роботу 

максимально продуктивно і безпечно. 

http://www.ozon.com.ua/ua/spec/zashchitnaya-odezhda/


ПАРАМЕТРИ РЕЖИМУ НАПЛАВКИ 

  Велике значення для якості та формування наплавляємого шару має частка 
основного і присадочного металу. Ця частка залежить не тільки від способу 
наплавлення, але особливо від режиму наплавки. 

    Наприклад, при наплавленні під флюсом вплив режиму на якість 
наплавляемого шару більше, ніж при ручному наплавленні покритими 
електродами, що пояснюється великим проплавлением основного металу. 
Перевагою наплавлення порошковим дротом (або стрічкою) є менша 
щільність струму, що забезпечує меншу глибину проплавлення основного 
металу і, як наслідок, менше перемішування його з наплавляються металом. 

   При нанесенні шару у вигляді окремих валиків має бути забезпечено 
оптимальне перекриття валиків при ручному наплавленні на 0,30-0,35 ширини, 

   Ручне дугове наплавлення виробляють електродами з діаметром стрижня 
4-5 мм. Зварювальний струм становить 160-250 А. Напруга дуги - 22-26 В. 
Наплавлення про 

проводять короткою дугою на постійному струмі зворотної полярності. При 
наплавленні перегрів наплавленого шару не допускається. 

  За хімічним складом і фізико-механічними властивостями наплавлений метал 
буде відрізнятися як від основного, так і від присадочного металу. 

  



ПАРАМЕТРИ РЕЖИМУ НАПЛАВКИ 

 Одним з важливих параметрів процесу наплавлення є 
глибинапроплавлення основного металу: чим менше глибинапроплавлення, 
тим менше частка основного металу в наплавленому. Хімічний склад 
наплавленого металу буде ближче до присадних. Зазвичай хімічний склад 
присадочного металу і металу наплавлення вирівнюється в другому-
третьому шарі. 

    З іншого боку, на глибині проплавлення розташовується перехідна зона 
від основного металу до наплавленого. Метал перехідної зони через великі 
швидкості охолодження металу шва, має підвищену схильність до 
утворення холодних тріщин через велику неоднорідності хімічного складу 
металу і відповідно великий різниці коефіцієнтів лінійного розширення. 
Звідси випливає, що чим більше глибинапроплавлення, тим більше зона 
ослабленого ділянки і тим нижче міцність деталі. І, навпаки, чим менше 
глибинапроплавлення, тим в меншій мірі втрачається міцність деталі. 

    Метал наплавлення за хімічним складом наближається до присадних, 
при цьому відпадає необхідність в накладенні другого шару. 

Виходячи з викладеного, вибір обладнання для наплавлення, режимів і 
технології повинен проводитися з умови забезпечення мінімальної глибини 
проплавлення основного металу h і заданої величини наплавленого шару. 

 



ПАРАМЕТРИ РЕЖИМУ НАПЛАВКИ 

   Висота наплавленого шару ha складається з величини зносу / ги, товщини 
дефектного шару і висоти нерівностей. 
На практиці величина дефектного шару приймається рівною 1,5-2,0 мм, 
висота нерівностей - 1,0-1,5 мм: 
К = К + (2,5-3,5) мм. 
    При товщині наплавленого шару більше 5 мм наплавку бажано вести в два 
шари для зменшення глибини проплавлення. 
    Вибір режимів наплавлення залежить від товщини наплавленого шару. 
Вибір наплавлювальних матеріалів проводиться виходячи з вимог, що 
пред'являються до металу, що труться в залежності від виду зношування. 
Наприклад, для умов абразивного зношування потрібна висока твердість 
наплавленого металу, яка забезпечується використанням наплавлювальних 
матеріалів з підвищеним вмістом вуглецю, хрому, марганцю, вольфраму. 
    Для умов корозійного зношування корозійностійкість досягається 
легуванням металу хромом у кількості більше 12% (нержавіючі сталі). 
    Режими і технологія наплавлення призначаються в залежності від 
необхідної висоти наплавленого шару. У поняття режиму входить вибір сили 
струму, напруги та швидкості наплавлення. Сила струму і напруга повинні 
бути мінімальними, але забезпечувати стабільне горіння дуги. 
    Величина сили струму визначається в основному діаметром електрода. Для 
наплавних робіт, застосовуються електроди малих діаметрів (4,0-5,0 мм). 
 



ПАРАМЕТРИ РЕЖИМУ НАПЛАВКИ 

Вибір зварювального обладнання проводиться відповідно до режиму 
наплавлення. Параметри джерела струму повинні забезпечувати задані 
режими наплавлення. 

Ручна дугова наплавка застосовується при індивідуальному способі 
виконання ремонтних робіт. 

     Вибір марки електродів проводиться виходячи з вимог, що 
пред'являються до металу поверхні в залежності від умов роботи 
деталей. 

   Для відновлення деталей типу валів, що працюють при нормальних 
умовах, рекомендуються електроди 03H-400, що забезпечують твердість 
НВ 375-425 без термічної обробки. 

    Наплавлення деталей, що працюють при коррозійному зношуванні, 
виконується  електродами ЦП-6М, хімічний склад наплавленого металу 
08X17 Н8 С6 Г або ЦН-5 (24X12). Для деталей, що працюють в умовах 
абразивного зносу, рекомендуються електроди Т-590 (Е-320Х25 С2ГР). 

     Режими наплавлення вказуються на пачках електродів. 

 



КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1. Законспектувати та засвоїти конспект. 

2. ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ 
Ручне дугове наплавлення виконують електродами з діаметром__________ 
 Зварювальний струм становить_________________ 
Напруга дуги_____________ 
Наплавлення проводять короткою дугою на постійному струмі______________ 
Вибір режимів наплавлення залежить від____________ 
Величина сили струму визначається______________ 
 



ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

Виконані картки завдання №1 відправити на 

поштову скриньку gryntanka@ukr.net.   

 

Тема листа Прізвище номер уроку. 

 

Кожному надам індивідуальні рекомендації 

щодо покращення виконання завдань з теми. 
 

mailto:gryntanka@ukr.net
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


