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    Тема уроку: Лудіння та паяння. 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про лудіння та паяння. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Паяння — це процес виготовлення нероз’ємного з'єднання матеріалів з 

нагріванням нижче температури їх автономного плавлення (змочування, 

розтікання ,й заповнення зазора ніж ними розплавленим припоєм і зчеплення 

їх при кристалізації шва). 

Паяння широко застосовують у різних галузях промисловості. У 

машинобудуванні його використовують при виготовленні лопаток і дисків 

турбін, трубопроводів, радіаторів, ребер двигунів повітряного охолодження, 

рам велосипедів, посудин промислового призначення, газової апаратури тощо. 

В електропромисловості та приладобудуванні паяння є в ряді випадків єдино 

можливим методом з’єднання деталей: Його застосовують при виготовленні 

електро- і радіоапаратури, телевізорів, деталей електромашин, плавких 

запобіжників тощо. 

  

До переваг паяння належать: незначне нагрівання з’єднуваних частин, що 

зберігає структуру й механічні властивості металу; чистота з’єднання, яка не 

потребує найчастіше наступної обробки; збереження розмірів і форми деталі; 

міцність з’єднання. 

Сучасні способи дають змогу паяти вуглецеві, леговані й нержавіючі сталі, 

кольорові метали та їх сплави. 

  

Властивості припоїв 
температуру плавлення нижчу за температуру плавлення матеріалів, що 

паяють; 

у розплавленому стані (у захисному середовищі, під флюсом або у вакуумі) 

добре змочувати матеріал, що паяється, і легко розтікатися по його поверхні; 

забезпечувати достатньо високі зчіплюваність, міцність, пластичність і 

герметичність паяного з’єднання;     

мати коефіцієнт термічного розширений , близький до відповідного 

коефіцієнта матеріалу, що паяється. 

Залежно від температури плавлення припої класифікують так (рис. 349): 

тверді (тугоплавкі) — високоміцні, що мають температуру плавлення понад 

500 °С; м’які (легкоплавкі) — менш міцні, що мають температуру плавлення 

нижче 500 °С. 



Легкоплавкі припої широко застосовують у різноманітних галузях 

промисловості та побуту; вони являють собою сплав олова зі свинцем. Різні 

кількісні співвідношення олова зі свинцем визначають властивості припоїв. 

Олов’яно-свинцеві припої порівняно з іншими мають високу змочувальну 

здатність, хороший опір корозії. При паянні цими припоями властивості 

з’єднуваних матеріалів практично не змінюються. 

Легкоплавкі припої служать для паяння сталі, міді, цинку, свинцю, олова та їх 

сплавів, сірого чавуну, алюмінію, кераміки, скла та ін. 

Для одержання спеціальних властивостей до олов’яно-свинцевих припоїв 

додають сурму, вісмут, кадмій, індій, ртуть та інші метали. 

Тугоплавкі п р и п о ї — це тугоплавкі метали та сплави* З них широко 

застосовують мідно-цинкові та срібні; Для одержання певних властивостей і 

температури плавлення в ці сплави додають олово, марганець, алюміній, 

залізо та інші метали, 

  

Флюси. 
Флюси поліпшують умови змочування поверхні металу, що паяється, 

розплавленим припоєм, захищають поверхню паяного металу та 

розплавленого припою від окислення при нагріванні та в процесі паяння, 

розчиняють існуючі на поверхні металу, що паяється, та припою оксидні 

плівки. 

Флюси для м’яких припоїв. До цих флюсів належать хлористий цинк, 

нашатир, каніфоль, паяльні пасти тощо. 

Хлорид цинку, який називається також травленою кислотою,— дуже хороший 

флюсуючий засіб при паянні чорних і кольорових металів (крім цинкових та 

оцинкованих деталей, алюмінію та його сплавів). Приготовляють хлористий 

цинк розчиненням 1 ч дрібно порубаного цинку у 5 ч соляної кислоти. 

Нашатир (хлористий амоній) — біла гірко-солона на смак сіль. 

Використовується у вигляді порошку й кристалів. При нагріванні нашатир 

розкладається з виділенням шкідливого для здоров’я білого газу, тому при 

паянні слід застосовувати не чистий нашатир, а розчин, що складається з 0,5 л 

води, 100 г нашатирю та невеликої кількості хлористого цинку. 

Каніфоль — жовтувато-коричнева смолиста речовина, яку дістають у 

вигляді паличок або порошку при перегонці соснової смоли, Флюсуючі 

властивості каніфолі значно слабші, ніж у інших флюсів, але вона не 

викликає корозії паяного шва. Завдяки цьому каніфоль переважно 

застосовують для паяння електро- і радіоапаратури. 

Каніфоль застосовують у вигляді порошку, паличок або розчину в спирті. 
Паяльна паста — це рідина, виготовлена з хлористого цинку та амонію або 

хлористого цинку і крохмалю. 

Для виготовлення паяльної пасти крохмаль розчиняють у воді, потім 

розчин кип’ятять доти, поки не зробиться клейстер. Крохмальний 

клейстер у холодному вигляді додають до розчину хлористого цинку або 

хлористого амонію, перемішуючи доти, поки не вийде ледь липка рідина. 



Флюси для твердих припоїв. До цих флюеів належать бура, борна кислота 

та деякі інші речовини. 
Буру застосовують у вигляді порошку, для чого її товчуть у ступці й 

просіюють. Щоб при нагріванні бура не пінилася, перед застосуванням її 

прожарюють. Бура легко вбирає вологу з повітря, тому її зберігають в банці з 

притертою пробкою. Рекомендується застосовувати безводну буру, бо інакше 

флюс при нагріванні втрачає воду, набрякає й тріскається, внаслідок чого 

ускладнюється процес паяння 

Борна кислота — це білі, жирні на дотик лусочки. За своїми флюсуючими 

властивостями борна кислота краща за буру, але використовується 

рідше, бо вартість її вища. 
  

Флюси для паяння алюмінієвих сплавів. Як флюси при паянні алюмінієвих 

сплавів застосовують складні за хімічним складом суміші: фтористого натрію, 

хлористих літію» калію, цинку та ін. Хлористі солі мають здатність розчиняти 

оксиди алюмінію, тому їх роль у флюсах є основною. Хлористі літій і калій 

вводять до складу флюсів для зниження температури плавлення. 

Флюси для паяння нержавіючих сталей. Одним з таких флюсів е 

пастоподібна суміш бури й борної кислоти (порівну), замішана у 

насиченому розчині хлористого цинку. Застосовують також флюс 200, 

який складається з 70 % борної кислоти, 21 % бури і 9 % фтористого 

калію. Цей флюс підходить для паяння конструкційних і нержавіючих 

сталей, а також жароміцних сплавів латунню з твердими припоями. 

Флюсом для паяння чавуну (сірого чи ковкого) служить бура (60 %) з 

додаванням хлористого цинку (~38 %) і марганцевокислого калію (~2 %). 

До цього флюсу, крім того, входить перекис марганцю (або хлорат калію), 

який сприяє вигорянню графіту з поверхні металу і тим самим забезпечує 

одержання чистої, добре змочуваної припоєм поверхні. 

Флюсом для паяння свинцевих сплавів може служити стеарин. 
  

Інструмент для паяння. Паяльники. 
Основним інструментом для паяння є паяльник. За способом нагрівання 

паяльники поділяють на три групи — періодичного підігрівання, 

безперервного підігрівання газом або рідким пальним та електричні. Особливу 

групу становлять паяльники спеціального призначення: ультразвукові з 

генератором ультразвукової частоти (УП-21); з дуговим підігрівом; з 

вібруючими пристроями. 

Незалежно від способу нагрівання й конструкції основне призначення 

паяльника полягає в нагріванні припою до розплавлення, розжарюванні 

розплавленого припою і нанесенні його на з’єднання; прогріванні металу за 

місцем паяння; видаленні залишків розплавленого припою. 

Паяльники періодичного підігрівання поділяють на кутові, або молотові (рис. 

354, а), і прямі, або торцеві (рис. 354, б). Перші застосовують найбільше. Прямі 

паяльники використовують у важкодоступних місцях. Паяльник являє собою 



певної форми кусок міді 3, закріплений на залізному стержні 2 з дерев’яною 

рукояткою 1 на кінці. 

У бензиновому паяльнику (рис. 356) робоча головка 1 безперервно 

підігрівається полум’ям бензинового пальника 2. Рукоятка 3 одночасно 

служить резервуаром для бензину. Резервуар заповнюють неповністю, 

залишаючи невеликий вільний простір. Після заповнення резервуара 

бензином міцно закручують вентиль на кінці рукоятки. Категорично 

забороняється заповнювати бензином резервуар поблизу вогню. 

Електричні паяльники застосовують широко, бо вони прості за конструкцією 

й зручні при користуванні. При роботі з ними не утворюються шкідливі гази, 

що роз’їдають полуду на мідному стержні, і нагрівання місць, які паяють, 

здійснюється рівномірно при постійній температурі, а це значно підвищує 

якість паяння. Такі паяльники нагріваються швидко — протягом 2...8 хв. 

Електричні паяльники бувають прямими (рис. 357, а) і кутовими (рис. 357, б). 

   

Паяння м'якими припоями. 
Паяння м’якими припоями поділяється на кислотне і без- кислотне. При 

кислотному паянні як флюс використовують хлористий цинк або технічну 

соляну кислоту, при безкислотному — флюси, що не містять кислот: каніфоль, 

терпентин, стеарин, паяльну пасту тощо. Безкислотним паянням дістають 

чистий шов; після кислотного паяння не виключена можливість появи корозії. 

Процес паяння м’якими припоями складається з підготовки виробу до паяння, 

підготовки паяльника, розплавлення припою, охолодження й очищення шва. 

 

Паяння твердими припоями. 
Застосовують також інший спосіб паяння: підготовлену деталь нагрівають і 

посипають бурою, потім знову нагрівають і до місця з’єднання підводять 

кінець мідного або латунного дроту, який, розплавляючись, заливає місце 

спаю. В міру охолодження спаяні деталі промивають у воді, протирають 

сухими ганчірками і просушують; шов зачищають наждачним папером або 

обпилюють напилком. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 

 

Урок № : 28 

Тема уроку: Допоміжні електромонтажні роботи. 



Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про допоміжні електромонтажні 

роботи. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Електропроводкою називається сукупність проводів і кабелів з 

кріпильними, підтримуючими, захисними конструкціями і деталями. 

Електропроводки служать для передачі електроенергії до споживачів. 

За способом виконання електропроводки поділяють на: 

а) відкриті, що прокладаються по поверхні стіни, стелі, фермах. Така 

електропроводка може бути стаціонарною, пересувною і переносною; 

б) сховані, тобто такі, що прокладаються в конструктивних елементах 

споруд і будівель (стінах, підлогах, перекриттях); 

в) внутрішні, що прокладаються всередині приміщень. Вони можуть 

виконуватися відкритими і схованими; 

г) зовнішні, які прокладаються по зовнішніх стінах будинків і споруд, між 

спорудами і будинками, під навісами, а також на опорах з прольотами до 

25 м, на вулицях і дорогах. 

При відкритій електропроводці проводи та кабелі прокладають на струнах, 

тросах, роликах, ізоляторах, у трубах, гнучких металевих рукавах, лотках, 

електротехнічних плінтусах тощо. У разі схованої електропроводки 

проводи і кабелі прокладають у трубах, гнучких металевих рукавах, 

коробах, замкнених каналах, порожнинах будівельних конструкцій, 

заштукатурених борознах, під штукатуркою, а також замонолічують у 

будівельні конструкції при їх виготовленні. 

Ділянка електропроводки, що з'єднує зовнішню та внутрішню 

електропроводку, починаючи від ізоляторів, встановлених на зовнішній 

стіні або покрівлі будинку до ввідних пристроїв, називається вводом від 

повітряної лінії. 

Розгалуження від повітряної лінії до вводу у будинок при напрузі до 1000 

В не є зовнішньою електропроводкою, а належить до повітряної лінії (ПЛ). 

Монтують проводки за проектом, що є сукупністю схем, нанесена план 

будівлі із зазначенням розташування вводу, магістральних ліній, групових 

щитків, типів проводів та способів прокладання, типів вимикачів, 

арматури тощо. Схеми проводок виконують звичайно однолінійними з 

використанням стандартних умовних позначень. 

Вид і спосіб прокладення проводів визначається характером 

навколишнього середовища відповідно до вимог Правил будови 

електроустаткування (ПБЕ).3.3. Вимоги до електропроводок та їх монтажу 



Технічна документація. Робоча документація, що надходить з 

електромонтажної організації повинна бути виконана відповідно до вимог 

ПБЕ, Державних стандартів системи проектної документації для 

будівництва (Держст, СПДБ) та Інструкцій про склад і оформлення 

електротехнічної робочої документації для промислового будівництва 

(ВСН—381—85). 

Для об'єктів, на яких переважає розводка одиничних труб і непередбачено 

комплектування їх у трубні блоки, спільний кабельний і трубний журнали, 

а також трубозаготівельна відомість не додаються. 

На кресленнях розміщення електроустаткування і проведення 

електромереж має бути показаний зв'язок електроустаткування та 

електричних мереж до координаційних сіток і позначок трас. 

У виробничих приміщеннях для всіх випадків, якщо цьому не 

перешкоджають умови роботи вантажопідйомних механізмів або 

особливості технології виробництва, слід надавати перевагу верхнім 

розводкам електричних мереж на лотках і в коробах, з підходом до 

електроприймачів зверху без прокладання в підлогу. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не 

залишають припуск на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 


