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Тема уроку: Загальні відомості про зварювання

Мета:
навчальна:  Сприйняття і первинне усвідомлення нової навчальної інформації щодо процессу 
зварювання
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Основні методи обробки поверхневим пластичним деформуванням. 

2. Наведіть основні схеми накатування різьб, зубів зубчастих коліс. 

3. Наведіть схеми обкатування і розкатування поверхонь. 

4. Наведіть схеми калібрування отворів.

ІІІ. Формування нових знань.

З ІСТОРІЇ ЗВАРЮВАННЯ

Початок  виробничого  використання  простих  способів  зварювання  та  паяння
розпочинається  в  глибокій  старовині.  Способи  зварювання  розвивалися  дуже  повільно.
Впродовж сторіч у зв’язку з відсутністю технічної бази не відбувалося помітної зміни ні в її
техніці, ні в технології.

Принципово важливим для розвитку і застосування зварювальної науки і техніки стало XX
століття, особливо перша його половина. В останні 20 років зварювальне виробництво помітно
удосконалювалося, в першу чергу в галузі устаткування та апаратури.

На  початку  XXI  століття  зварювання  є  одним  з  провідних  технологічних  процесів
створення матеріальної сучасної цивілізації.

Зварюванню піддаються практично будь-які метали і неметали в будь-яких умовах —  на
землі, під водою і в космосі.

Товщина  зварюваних деталей коливається від мікрон до метрів, маса конструкцій — від
долі грамів до сотні тонн.



Часто  зварювання  є  єдино  можливим  способом  створення  нероз’ємних  з’єднань
конструкційних  матеріалів  і  отримання  заготовок,  максимально  наближених  до  форми  і
розмірів готової деталі або конструкції.

Більше  половини  валового  внутрішнього  продукту  промислово  розвинених  країн
створюється  із  застосуванням  зварювання  і  споріднених  технологій.  До  70  % світового
споживання сталевого прокату йде на виробництво зварних конструкцій і споруд.

З’єднання,  що  отримуються  зварюванням,  характеризуються  високими  механічними
властивостями,  невеликою  витратою  металу,  низькою  трудомісткістю,  невисокою
собівартістю.  Надійність з’єднань, виконаних зварюванням, дозволяє застосовувати його під
час складання найвідповідальніших конструкцій.

Науково-технічні  експерименти  і  практичні  роботи,  що  виконуються  останнім  часом
(приблизно з 1970 р.) в галузі зварювання, дозволили створити принципово нові конструкції
машин.

Зварювання є одним з основних технологічних процесів у машинобудуванні та будівництві.

Важко назвати галузь народного господарства, де б не застосовувалося зварювання. Воно
дозволило  внести  корінні  зміни  до  технології  виробництва,  створити  принципово  нове
устаткування і механізми.

Основним видом є  дугове зварювання. Основоположниками дугового зварювання стали
учені й інженери України та Росії. 

У 1802 р. уперше в світі професор фізики Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії
В.  В.  Петров  (1761—1834)  відкрив  і  спостерігав  дуговий  розряд  від  побудованого  ним
надпотужного «стовпа Вольта», який складався з 2100 пар різнорідних елементів (мідь і цинк),
прокладених паперовими кухлями, змоченими водним розчином нашатирю.

Цей стовп був найпотужнішим джерелом електричного струму у той час. Виконавши безліч
дослідів,  В. В. Петров показав можливість використання електричної  дуги для освітлення,  а
також для плавлення металів.

Тривалий  час  в  жодній  країні  світу  дуга  Петрова  не  застосовувалася  через  відсутність
практично  придатних  джерел  електричного  струму.  Приблизно  з  1849  р.  в  деяких  країнах
(Росія,  Франція,  Англія)  з’явилися  електричні  генератори,  які  використовувалися  для
освітлення і плавлення матеріалів. Досліди з дугового зварювання вперше в світі проводилися в
Росії Миколою Миколайовичем Бенардосом (1842—1905) в 1878 р., і лише в 1881 р. він уперше
застосував електричну дугу між вугільним електродом і металом для зварювання. Надалі він
застосовував цей спосіб не тільки для зварювання,  але й для наплавлення і різання металів.
Описи, креслення і малюнки, що збереглися в архіві М.М. Бенардоса, указують на те, що, по
суті,  всі  види  ручного  та  автоматичного  дугового  зварювання,  які  застосовуються  нині,
запропоновані ним. 

Одночасно  з  М.  М.  Бенардосом  працював  інший  російський  учений  —  Микола
Гаврилович  Славянов  (1854—1897).  Він  розробив  спосіб  дугового  зварювання  металевим
електродом із захистом зварювальної зони порошкоподібною речовиною (флюсом) і перший у
світі створив механізм для напівавтоматичної подачі електродного прутка до зони зварювання,
організував  на  Пермському  заводі  цех  електрозварювання  і  опублікував  декілька  наукових
робіт  зі  зварювання.  Перший  патент  з  дугового  зварювання  сталевими  електродами  був
виданий М. Г. Славянову спочатку у Франції в 1890 р., пізніше в інших країнах світу, у тому
числі в Росії.



За  радянських  часів  значний  внесок  у  розвиток  дугового  зварювання  внесли  вчені
Валентин Петрович Вологдін, Василь Петрович Нікітін, Євген Оскарович Патон. На сьогодні
подальшим розвитком зварювальної технології зайняті вчені Георгій олександрович Миколаїв,
Микола Миколайович Рикалін, Борис Євгенович Патон, Константин Константинович Хренов.

Газове зварювання було винайдено в 1896 р.  У Росії  воно почало впроваджуватися з
1906 р. Газове зварювання застосовується, перш за все, для зварювання чавунів і латуні, рідко
для з’єднань сталевих листів завтовшки 1—5 мм і в ремонтній справі.

Уперше в світі запропоновано електрошлакове зварювання (Інститут електрозварювання
ім. Є. О. Патона в Києві), що отримало практичне застосування з 1949 р.

Електронно-променеве зварювання — вид зварювання плавленням; спочатку з’явилося в
тридцятих  роках  ХХ  сторіччя  у  Франції;  у  нашій  країні  вперше  в  1958  р.  створена  для
зварювання  електронним  променем  установка  моделі  МВТУ-МЕІ.  Промисловість  випускає
установки  електронно-променевого  зварювання  потужністю,  що  дозволяє  зварювати  листи
завтовшки до 50 мм, готується устаткування для зварювання сталі завтовшки 100 мм і більше.

Учені М. Басів, О. Прохоров і Ч. Тауїс (США) в 1964 р. удостоєні Нобелівської премії за
створення  оптичних  квантових  пристроїв,  за  допомогою яких  отримують енергію у  вигляді
вузькоспрямованого і одноколірного лазерного променя, вживаного для лазерного зварювання,
різання та наплавлення металів.

Дифузійне  зварювання — вид  зварювання  тиском.  Уперше  в  світі  запропоноване  та
практично розроблене проф. М. Ф. Казаковим. Процес зварювання застосовується з 1953 р.

Точкове контактне зварювання було винайдено в Росії в 1885 р. М. М. Бенардосом.

Точкове  і  контактне  зварювання  широко  застосовується  в  народному  господарстві,
виробництві  легкових  автомобілів,  тракторів,  сільськогосподарських  машин,  будівельних
конструкцій, завдяки високій продуктивності; зварювання виконується із застосуванням ручних
і автоматичних пристроїв.

Наша країна — батьківщина найбільш поширеного виду зварювання сталей — дугового,
також  в  нашій  країні  були  створені  і  отримали  широкий  розвиток  багато  нових  способів
зварювання  металів:  напівавтоматичне  зварювання,  під  флюсом,  електрошлакове,  у
вуглекислому  газі,  порошковим  дротом,  електронно-променеве,  дифузійне,  тертям,
ультразвуком, дугове у вакуумі, зварювання пластмас.

Видатний  внесок  у  розвиток  теоретичних  основ  зварювання  внесли  багато  учених,
науково-дослідні організації, лабораторії та підприємства.

З  роками  удосконалювалися  зварювальні  машини,  апарати,  технології  зварювання,
матеріали.

У Києві за ініціативою і під керівництвом академіка Патона Є. О. в 1934 р. було створено 
перший у світі Інститут електрозварювання, який зробив великий внесок у розвиток і 
вдосконалення зварювання і зварювального виробництва.

Зварювання широко використовують в народному господарстві  країни. Це пояснюється
перш за все економією металу. При виготовленні зварних конструкцій застосовують стикові
з’єднання, при виготовленні клепаних — накладні. Завдяки цьому економія металу, наприклад,
при  зварюванні  будівельних  конструкцій  (ферм,  колон,  балок)  складає  близько  20  %.
Скорочення витрат металу знижує вартість зварних виробів. Вартість їх знижується також за
рахунок скорочення трудомісткості на 5—30 % проти трудомісткості виготовлення клепаних
виробів.



У 1975 р. дуговим зварюванням виконано близько 75 % об’єму всіх зварювальних робіт.
Воно  широко  застосовується  для  різних  металів  за  складом  і  товщиною,  положенням  у
просторі, формою та розмірами зварюваних виробів. Застосовують ручне, напівавтоматичне та
автоматичне дугове зварювання.

Істотно  розширилися  умови  проведення  зварювальних  робіт.  Разом  із  звичайними
умовами зварювання виконують в умовах високих температур, радіації, під водою, в глибокому
вакуумі, в умовах невагомості. Швидкими темпами упроваджуються нові види зварювання —
лазерний,  електронно-променевий,  іонний,  світловий,  ультразвуковий,  електромагнітний,
вибухом, істотно розширюються можливості дугового і контактного зварювання.

На сьогодні зварювальна техніка досягла такої досконалості, що практично всі метали і
сплави можна зварювати тим або іншим способом, отримуючи добрі або задовільні результати.
Поширенню  дугового  зварювання  металів  сприяли  і  переваги  перед  іншими  способами
зварювання  плавленням:  висока  концентрація  тепла  і  продуктивність  процесу,  відносна
універсальність,  можливість  зварювання  у  всіх  просторових  положеннях,  просте  і
недороге  устаткування,  можливість  набуття  стабільних  механічних  властивостей
металу шва і з’єднання.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ

Зварюванням називається  процес  одержання  нероз’ємних  з’єднань  за  допомогою
встановлення міжатомних зв’язків між з’єднуваними частинами при їхньому нагріванні або
пластичному деформуванні (ДСТУ 3761Л-98).

За  ознакою застосовуваного виду активації  в  момент утворення міжатомних зв’язків  у
нероз’ємному з’єднанні розрізняють два види зварювання:

зварювання плавленням 
зварювання тиском.

Рис. 1. Зварювальна дуга: 1 — зварювальна ванна; 2 — електрод; L — довжина дуги

Після охолодження металу зварювальної ванни утворюється метал шва. 

Джерелами місцевого нагрівання при зварюванні плавленням можуть бути

1. електрична дуга,
2. газове полум’я,
3. хімічна реакція з виділенням теплоти, 
4. розплавлений шлак,
5. енергія електронного випромінювання, 
6. плазма, 
7. енергія лазерного випромінювання.



Утворення  міжатомних  зв’язків  у  кромках  з’єднуваних  деталей  при  зварюванні
плавленням  досягається  завдяки  тому,  що  метал  по  кромках  (кожній  окремо)  спочатку
розплавляється, а потім знову оплавлені кромки змочуються й заповнюються розплавленим
металом зі зварювальної ванни.

Зона  поблизу  межі  оплавленої  кромки  зварюваної  деталі  та  шва  називається  зоною
сплавлення (рис. 1.2.) — саме тут насамперед утворюються міжатомні зв’язки. У поперечному
перерізі зварного з’єднання ця зона вимірюється мікрометрами, але роль її в міцності металу
дуже велика.

Рис. 1.2 Зона сплавлення

Сутність  зварювання  тиском  полягає  в  пластичному  деформуванні  металу  по  кромках
зварюваних частин,  яке досягається статичним навантаженням. Навантаження, за якого в
навантажуваному тілі не виникає прискорень, або виникають значно малі прискорення, якими
можна знехтувати,  називається  статичним. Коли ж в навантажуваному тілі  виникають
прискорення, таке навантаження називається  динамічним; або ударним навантаженням. Для
прискорення процесу зазвичай зварювання тиском виконують із місцевим нагріванням. Завдяки
пластичній деформації метал по кромках піддається тертю, що прискорює процес установлення
міжатомних зв’язків між з’єднуваними частинами.

Зона,  де  при  зварюванні  тиском  утворилися  міжатомні  зв’язки  з’єднуваних  частин,
називається зоною з’єднання. 

Джерелом теплоти в процесі зварювання тиском з нагріванням є:

1. піч,
2. електричний струм, 
3. хімічна реакція,
4. індукційний струм, 
5. електрична дуга, що обертається,

Відповідно до ДСТУ 3761.2-98 передбачається три класи зварювання:

1. термічний, 
2. термомеханічний 
3. механічний.

Термічний  клас поєднує  види  зварювання,  які  здійснюються  шляхом  місцевого
плавлення металу. До цього класу належать 

1. дугове, 
2. газове, 
3. термітне, 
4. електрошлакове, 
5. електронно-променеве, 
6. плазменно-променеве,
7. лазерне зварювання.



Термомеханічний клас поєднує види зварювання, які здійснюються тиском (механічною
енергією) з використанням теплової енергії загального або місцевого характеру. До цього класу
відносять

1. пічне  (ковальське,  прокаткою,  видавлюванням  —  у  цих  видах  зварювання
застосовують загальне нагрівання зварюваних частин),

2. контактне, термітно-пресове, 
3. індукційно-пресове, 
4. газопресове, 
5. дифузійне 
6. дугопресове 

(ці види зварювання виконують з місцевим нагріванням зварюваних частин). Кожний вид
зварювання термомеханічного класу виконується за схемою зварювання тиском без оплавлення
або з оплавленням металу кромок деталей.

Механічний  клас поєднує  види  зварювання,  які  виконуються  з  використанням  тиску
(механічною енергією). До цього класу належать

1. холодне, із застосуванням тертя,
2. ультразвукове, із застосуванням вибуху 

3. магнітно-імпульсне зварювання.

ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Який процес називають зварюванням?
2. Які види зварювання ви знаєте?

3. Які джерела місцевого нагрівання при зварюванні плавленням можуть бути?

Домашнє завдання : вивчити § 13.1 , ст 179-184
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