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Урок № : 5 

Тема уроку: Енергозберігаючі технології 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про енергозберігаючі технології 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Починаючи з 2007 року компанія «Квадро-Альянс» представляє на ринку 

України новітні енергозберігаючі технології, а також системи вентиляції, 

водопостачання, кондиціонування повітря виробничих приміщень, житлових 

будинків, громадських будівель, спортивних споруд тощо. В арсеналі компанії є 

повний набір рішень зі створення сприятливого для людей клімату приміщень. 

Все кліматичне обладнання із асортименту «Квадро-Альянс», зокрема системи 

вентиляції, розробляється з урахуванням енергозберігаючих технологій. Ми 

виконуємо підбір необхідного обладнання на основі відомостей про 

архітектурні особливості будівель різного призначення (наприклад, квартири, 

бані, спортзалу, кафе, магазинів чи навчальні приміщення). До того ж, 

спеціалісти «Квадро-Альянс» враховують наявність різних кліматичних зон та 

вимоги технічного завдання для кожного об’єкту. Ми проводимо роботи з 

облаштування вентиляції житла та підприємств, а також впроваджуємо 

енергозберігаючі технології в містах Львів, Яворів, Ужгород та інших населених 

пунктах Львівської та Закарпатської областей (наприклад, с. Шаян). 

Енергозберігаючі технології 

Значні витрати енергоресурсів на забезпечення роботи кліматичного 

обладнання та їх висока ціна часто роблять неможливим налагодження 

комфортного мікроклімату в адміністративних, житлових та виробничих 

приміщеннях. Саме тому спеціалісти компанії «Квадро-Альянс» спрямували 

свої зусилля на розробку та впровадження енергозберігаючих технологій для 

будь-яких споруд, які вже експлуатуються або знаходяться в процесі 

будівництва. У нас ви зможете недорого купити обладнання для облаштування 

енергозберігаючої вентиляції (рекуператори); така техніка використовує до 90% 

менше енергоресурсів, ніж звичайні системи кондиціонування. 

Ще одною ефективною енергозберігаючою технологією є тепловий насос. 

Відгуки експертів про цей пристрій свідчать, що він використовує теплову 

енергію значно результативніше, ніж будь-яке інше опалювальне обладнання. 

Таким чином, енергозберігаючі технології, пропоновані нашою компанією, – це 

техніка, яка не тільки допомагає економити, але й покращує якість життя та 

забезпечує комфорт. 

 



Засвоєння вивченого матеріалу: 

1. Технологія  – це…. 

2. Які існують види технологічних процесів ? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

 

Урок № : 6 

Тема уроку: Класифікація та характеристика покритихелектродів 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про класифікація та характеристика 

покритихелектродів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

У зварюванні електродом називають металевий або неметалевий стрижень, що 
призначений для підведення струму до зварювальної дуги. 

Обмазка: покриті чи непокриті? 
За наявністю чи відсутністю обмазки усі електроди поділяються на покриті та 
непокриті. 

Покритим електродом називають стрижень круглого перерізу різноманітного 
діаметра, покритий спеціальною обмазкою. Такі електроди використовують при 
ручному дуговому зварюванні. Варто розглянути, які бувають види покриття. 

Першим групою є електроди з кислим покриттям. Воно складається з таких 
компонентів як кремнезем, феромарганець, марганцева руда, гематит. Якщо 
товщина покриття нормальна, такі електроди можна використовувати у всіх 
просторових положеннях. Коли ж товщина велика — то лише при зварюванні у 
нижньому положенні. На даний момент виробництво електродів з кислою обмазкою 
скоротилося, оскільки наявність у їх складі оксидів заліза та феромарганцю сприяє 
виділенню токсичних газів. 

Друга група — електроди з основним покриттям. Воно складається зі шпату, магнію 
та карбонатів кальцію. Такі електроди використовуються для зварювання товстих 
металів, що мають підвищений вміст фосфору та сірки, а також для зварювання 
жорстких конструкцій виробів. Серед недоліків цього покриття відзначають його 
високу чутливість до утворенням порів на окрайках металу. 

Рутилова обмазка складається із титанових сполук (ільменіт, рутил, титановий 
концентрат) та целюлози, мармуру, крейди, декстрину. Таке покриття гарантує 
стабільне горіння дуги на постійному та змінному струмі, якісне формування шва, 
хороше відділення шлаку, невеликі витрати металу на розбризкування. 

http://metalsystem.com.ua/product/category?path=351_333


Целюлозна обмазка складається із таких органічних сполук як целюлоза, харчове 
борошно, крохмаль, декстрин. Електроди цього виду застосовуються при 
зварюванні на змінному та постійному струмі у всіх положеннях. Недоліками 
целюлозного покриття є швидке вигорання компонентів та великі витрати металу на 
розбризкування. 

Бувають також електроди змішаного покриття. 

При напівавтоматичному або ж автоматичному зварюванні використовуються 
зварювальні порошкові та самозахисні дроти, котрі бувають щонайрізноманітніших 
марок та діаметру. 

Матеріал: плавкі чи неплавкі? 
Ще одна важлива характеристика електроду — його плавкість. Електроди бувають 
плавкими та неплавкими. Перші виготовляються зі сталі, алюмінію, міді, чавуну та 
їх сплавів. Вони є ще й одночасно присаджувальним матеріалом. Неплавкі 
електроди роблять з вольфраму, графіту та вугілля. Неплавкі лише підводять до 
дуги зварювальний струм. Присаджувальний метал, якщо потрібно, подають 
окремо. 

Електроди з вольфрамового порошку застосовують при плазмовому зварюванні, 
дуговому зварюванні в інертних газах та при наплавленні й різанні. 

Вугільні електроди роблять з електротехнічного вугілля за допомогою дроблення, 
пресування й відпалу. Графітові — з вугільних електродів шляхом графітизації. 
Таким чином, збільшується електропровідність, підвищується стійкість до 
окислення, зменшуються витрати. Електроди для зварювання можете придбати 
на металобазі в Івано-Франківську. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1.Операція «клепання» це: 

а) процес щільного з`єднання деталей; 

б) процес роз`ємного з`єднання деталей; 

в) процес нероз`ємного з`єднання деталей. 

     2. До тонколистового металу відносяться листи металу: 

а) товщиною до 2мм; 

б) товщиною до 1мм; 

в) товщиною від 0,5мм до 1мм. 

    3. Нанесення на заготовку ліній і крапок для позначення меж обробки і 

центрів отворів називається: 

а) ескіз; 

б) розмітка; 

в) креслення; 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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