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Урок № : 7 

Тема уроку: Умови зберігання та підготовка електродів до зварювання 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про умови зберігання та підготовка 

електродів до зварювання 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Термін придатності електродів безпосередньо залежить від того, як їх 

зберігати. Для цього використовується не тільки приміщення без підвищеної 

вологості. Можливе застосування спеціального обладнання, яке захистить 

поверхню електродів від негативного впливу зовнішнього середовища. 

Найчастіше електроди зберігаються на складах, де сухо і тепло. 

Правила зберігання електродів наступні: 

 температурний режим понад + 14 ° С; 

 вологість повітря в приміщенні до 50%; 

 використання кондиціонерів для вентиляції повітря в закритому просторі; 

 гідроізоляція складу для запобігання попадання вологи. 

Важливо дотримуватися температурного режиму і не допускати його 

коливання, оскільки це впливає на поверхню витратного матеріалу для 

зварювання і якість подальшої роботи. 

Щоб збільшити термін зберігання, можна використовувати спеціальні 

пенали, ящики або піддони. Не варто зберігати електроди на підлозі, оскільки 

при утворенні конденсату вони можуть намокнути. Можна тримати їх в 

коробці, але якщо не використовувати всю відразу, слід герметично 

закривати упаковку. 

Термін придатності електродів 

Особливості зберігання безпосередньо впливають на термін придатності 

витратних матеріалів, який при дотриманні всіх норм може бути тривалим. 

Всі особливості зберігання повинні строго дотримуватися по регламенту 

ГОСТ 9466-75 або ГОСТ 9467-75. Це стосується як виробників витратних 

матеріалів для зварювання, так і споживачів, які закуповують електроди в 

великій кількості. Навіть під час транспортування товар не повинен 

піддаватися ризику. Хоча витратний матеріал, на який потрапила волога, 

можна висушити або загартувати. 

Термін придатності витратних матеріалів може бути необмеженим, якщо 

його правильно зберігати. Якщо ж є певні недоліки при зовнішньому огляді, 

можна від них позбутися шляхом просушування, очищення чи інших 

операцій. Ті електроди, які повністю зіпсувалися, краще не використовувати, 

хоча можна застосовувати в навчальних цілях. Наявні недоліки нескладно 

визначити візуально. 



Для чого потрібно прожарювати електроди? 

 
Щоб прибрати сліди підвищеної вологості і продовжити термін придатності 

електродів, можна використовувати таку операцію, як прожарювання. Це 

потрібно, щоб при роботі кілька зіпсований витратний матеріал не прилипав 

до зварювального шву. 

Для того щоб прожарити електроди, будівельні компанії застосовують 

спеціальне обладнання. Кожна відкрита нова пачка повинна бути витрачена 

повністю. Якщо ж в ній залишаються невикористані електроди, не варто 

зберігати їх у відкритому просторі або підвалі. 

Як вибрати вид електродів для зварювальних робіт? 

 
Не знаєте, як вибрати електроди для зварювання? Тоді пропонуємо 

ознайомитися з критеріями їх вибору. 

Ось на що слід звернути увагу: 

 Товщина металевого виробу, на яке потрібно буде накласти зварювальний 

шов (чим вище діаметр електродів, тим більше товщина металу). 

 Сорт сталі (нержавійка, чорний метал, жароміцний і ін.). 

 Особливості зварювання, тобто як буде наноситися на виріб зварювальний 

шов (горизонтально, вертикально, зверху вниз і т. Д.). 

 Визначаємо струм по електроду. 

Кожна різновид електродів має свої параметри струму, і виробник вказує їх 

на маркуванні виробу. Досвідчені зварювальники для цього використовують 

спеціальну формулу. 

Різновиди електродів по діаметру: 

 Електроди (2 мм) - струм 40-80 А. Вважаються вибагливими витратними 

матеріалами, оскільки призначені для тонких листів металу, вимагають 

спеціальних умінь і навичок для виконання якісної роботи. 

 Електроди (3-3, 2 мм) - струм 70-80 А (при постійному струмі) і 120 А 

(при змінному струмі). 

 Електроди (4 мм) - струм 110-160 А. Робота з товстими листами металу. 

 Електроди (діаметр від 5 мм) - професійний витратний матеріал, який 

використовується для наплавлення, а не зварювальних робіт. 
 

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 № : 8 

Тема уроку: Підготовка та складання деталей для зварювання 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про підготовка та складання деталей 

для зварювання 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Кромки та прилеглу зону (шириною 20-30 мм з кожного боку) очищують від 

іржі, фарби, окалини, масла та інших забруднень до металевого блиску 

щітками, полум'ям, а при відповідальних з'єднаннях використовують 

травлення, знежирення, піскоструменеву обробку. 

Деталі з вм'ятинами, випинами, хвилястістю, жолобленнями та 

викривленнями обов'язково випрямляють. Листовий, сортовий прокат 

випрямляють у холодному стані ручним і машинним способом. Сильно 

деформований метал випрямляють у гарячому стані. Для випрямляння 

застосовують молотки, преси, правильні машини. 

Для перенесення розмірів деталі з креслення на метал використовують 

розмічання. При цьому користуються інструментами: лінійкою, кутником, 

циркулем, рисувалкою, шаблонами. В процесі розмічання необхідно 

враховувати укорочення заготовок при зварюванні. Тому передбачають 

припуск з розрахунку 1 мм на кожний поперечний стик і 0,1-0,2 мм на 1 м 

поздовжнього шва. 

Після розмічання застосовують термічне або механічне різання, при якому 

заготовкам надають необхідних розмірів. Кромки розчищають вручну 

напилками, зубилом або механічним способом на фрезерних, стругальних 

верстатах та ін. Кут розчищання кромок залежить від способу зварювання, 

хімічного складу й товщини металу. Його величину перевіряють шаблонами. 

Конструктивні елементи розчищання кромок показані на рис. 7.1. 

Під зварювання деталі складають за такими способами: 

– повне складання виробу з наступним зварюванням усіх швів; 

– почергове під'єднання деталей до вже звареної частини виробу; 

– попереднє складання й зварювання виробу з окремих вузлів. 

Точність, продуктивність та економічність виготовлення зварних виробів 

залежить від правильності вибору базових поверхонь (баз) для складання 

зварних конструкцій. За базові приймають поверхні з найбільшими розмірами; 

в якості напрямної бази — найдовшу поверхню; опорною базою вважають 

поверхню будь-яких розмірів у нормальному стані й постійної форми 

(відсутність рубців, швів, задирок). Для циліндричних деталей вибирають 



подвійну напрямну базу — призми. При виборі баз необхідно враховувати 

наявність складальних пристосувань, вид заготовок, жорсткість деталей і 

точність їх взаємного розташування, зазори в з'єднаннях, зварювальні 

деформації тощо. Базова деталь визначає розташування вузла у виробі та 

орієнтує інші деталі й вузли зварної конструкції. 

 
Рис 1.1 Конструктивні елементи різання кромок: 

а —розчищання однієї кромки в кутовому з'єднанні; б —розчищання однієї 

кромки в стиковому з'єднанні; в — V-подібне розчищання кромок в стиковому 

з'єднанні; г — Х-подібнє розчищання кромок у стиковому з'єднанні; д — U-

подібне розчищання кромок у стиковому з'єднанні; α — кут розчищання 

кромок (60-90°); β— кут скосу кромки (30-50°; b — зазор (1-4 мм); с — 

притуплення кромок (1-3 мм) 

Для складання та зварювання використовують різноманітні пристосування: 

скоби, упори, затискачі, струбцини, прихвати. хомути тощо (рис. 7.2): 

– універсальний клиновий затискач для монтажного складання циліндричних 

і конічних конструкцій (/); 

– ручна клинова скоба для складання листового і профільного металу (2); 

– ручна пружинна скоба для складання профільного металу (3); 

– гвинтова струбцина для складання деталей різного профілю (4); 

– поворотний гвинтовий затискач для складання і кріплення деталей у 

масовому виробництві (5); 

– кутниковий прихват із болтом для складання крупних конструкцій з 

листового матеріалу (6); 

– скоба прихватна з ломом для конструкцій, які складаються внапуск у 

монтажних умовах (7); 

– гребінка на прихватках для складання крупних листових конструкцій (8); 

– прихватні шайби з планками і клинами для складання листових 

конструкцій (9); 

– гвинтовий стягувач для складання конструкцій з листового, штабового та 

профільного металу (10); 

– стягувальне кільце для складання циліндрів і трубопроводів великого 

діаметра (11); 

– гнучкий хомут з ексцентриковим затискачем для складання поздовжніх 

швів циліндричних деталей (12); 



– гвинтовий розпірно-стягувальний пристрій для складання листових 

конструкцій і плоскостінних виробів (13); 

– гак із ломом для зближення кромок при монтажному складанні крупних 

листових конструкцій (14); 

– гвинтовий розпір для складання циліндричних деталей (15); 

– клиновий розпір для складання деталей машинобудівних конструкцій (16); 

– гвинтова упорна скоба для складання деталей обмежених розмірів (17); 

– односторонній гвинтовий упор для складання профілів ферм та інших 

конструкцій (18); 

– односторонній упор для складання конструкцій на стаціонарних постах (19) 

 
Рис. 1.2. Складально-зварні пристосування 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


