
Іваников Микита Олегович
Тема уроку:  Обладнання зварювального поста

Мета:
навчальна: знайомити учнів з видами зварювальних постів та вимогами до них
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.

Повторення вивченого матеріалу:

1 Які зварні з’єднання ви знаєтеви знаєте?

2 Причини виникнення тріщин при зварюванні?

ІІІ. Формування нових знань.
Вимоги та обладнання

У кожного фахівця, що займається зварювальними роботами, повинно бути робоче місце,
іменоване зварювальним постом. Його організація залежить від виду робіт, розмірів деталей і
конструкцій, які зварювальник виготовляє. Сьогодні ми розглянемо варіанти облаштування
робочого місця зварника, поговоримо про необхідне обладнання і вимогах!

види постів

Для початку відповімо на запитання - що таке зварювальний пост? Так називають робоче місце,
яке оснащено повним комплектом устаткування, пов'язаного між собою технологічно. Залежно 
від видів робіт пости можуть бути пересувними і стаціонарними. Розглянемо кожен вид 
докладніше!

Стаціонарний пост

Як правило, обладнання зварювального поста включає в себе наступні елементи:
джерело струму;
комплект необхідного обладнання для проведення робіт;
стіл для різних пристосувань, наприклад, електродів;
стілець для фахівця;
ящик для інструментів;
електротримач;



рубильник.

Ще одна важлива складова - вентиляційні пристрої. Зазвичай це витяжні парасолі або ж 
спеціальні вентилятори. Справа в тому, що при зварюванні виділяються гази, які можуть 
отруїти зварника. Щоб цього не сталося, необхідно виводити гази з приміщення. Вентиляція 
зварювального поста повинна бути досить потужною і забезпечувати обмін повітря не менше 
40 м 2 / год. Якщо дана величина виявиться хоч трохи менше, летючі відходи будуть 
накопичуватися на робочому місці зварника, вражаючи органи дихання фахівця. До речі, 
сучасне витяжний обладнання нерідко оснащено заслінками, що дозволяють регулювати 
інтенсивність видалення з робочого місця шкідливих газів.
Ще одне нововведення вентиляційної системи - гнучкий рукав, що дозволяє розташовувати 
вентиляцію прямо в місці проведення робіт. Головна перевага рукава - можливість тривалих 
зварювальних робіт в приміщеннях, що не провітрюються.

кабіна

Абсолютно всі елементи зварювального поста повинні розташовуватися в кабіні. До неї також є
певні вимоги. Наприклад, чітко встановлений розмір цієї кабіни - 2000 × 2500 × 2000 мм. Верх 
кабіни - відкритий. Стіни зазвичай виготовляють з наступних матеріалів:
брезент;
фанера;
тонка сталь.
Зверніть увагу: брезент і фанера попередньо проходять обробку вогнестійкими складами. Ще 
одна особливість полягає в тому, що стіни кабіни зазвичай фарбують у світло-сірий колір, який 
поглинає ультрафіолет.



Вимоги до зварювальних постів стосуються і статі - він неодмінно повинен бути вогнестійким. 
А норма освітлення в кабіні - не менше 80 Лк. На кожному посту встановлюється рубильник і 
магнітний пускач - вони включають і вимикають струм.

Робочий стіл

Ще один важливий елемент - зварювальний стіл. Найпростіші моделі виготовляють з 
металевого каркаса, який обшитий листовою сталлю. Якщо потрібен стіл, здатний витримати 
велику вагу і не піддається впливу зварювального променя, слід звернути увагу на моделі з 
литого чавуну. До нього не прилипають бризки розпеченого металу. Для зварювання 
нержавіючої сталі підійде стіл, виконаний зі сплаву міді та алюмінію. Цей склад хороший тим, 
що не залишає подряпин на поверхні виробів.

Пересувний пост

Пересувний зварювальний пост просто необхідний для зварювання великогабаритних виробів. 
Зазвичай він розташований на відкритому майданчику, а тому його обладнають навісом, який 
захистить зварника від світлового випромінювання і опадів. Оснащено мобільне робоче місце 
зварника спеціальними тумбами - в них зазвичай зберігаються всі необхідні пристосування - 
електроди, різні інструменти.
Під час виконання будь-яких зварювальних робіт виділяється так званий зварювальний 
аерозоль (шкідливі гази і речовини). Цей аерозоль вкрай шкідливий для працівника. Варто 
відзначити, що при роботах на пересувних постах така суміш швидко розсіюється, тому пост не



потрібно обладнати вентиляцією. Щоб на робоче місце надходив свіже повітря, все стінки 
пересувного поста мають зазор в півметра.

Мобільний місце зварника також потребує хорошому освітленні, зазвичай лампа 
розташовується безпосередньо над стільницею стола або ж недалеко від неї. Достатня кількість 
світла здатне не тільки зменшити навантаження на органи зору зварника, але і забезпечує умови
для виконання трудомістких виробів. Крім того, необхідно заземлення - воно запобіжить 
поразку працівника струмом.

Устаткування для різних видів робіт

Устаткування зварювального поста залежить від видів зварювання. Як відомо, існують різні її 
типи - дугова, ручна, електродугова, в середовищі захисних газів і інші. Тому і необхідне 
обладнання для поста відрізняється. Наприклад, зварювальний пост для дугового зварювання 
обов'язково включає в себе апарат для роботи, дроти (вони потрібні для здійснення 
зварювання), джерело живлення, тримачі електродів і механізми для пуску.
При роботах, вироблених за допомогою електричної пальники, зварнику знадобляться:
компресор;
реостат;
пальник;
джерело струму.



Сварка трифазної дугою неможлива без електромагнітних контакторів. При зварюванні 
змінним струмом необхідний трансформатор (він повинен бути з високою напругою холостого 
ходу) і осцилятор, який дозволить стабілізувати горіння дуги.
При будь-яких видах зварювання необхідні стіл, заземлення і захисні засоби. Ще одна вимога - 
безпека проведених робіт.

ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.

1. Які елементи повинні бути на стаціонарному зварюварьному пості?

2. Які види постів ви знаєте?

Домашнє завдання: 

Конспект.

Технологія електродугового зварювання: Підручник/І. В. Гуменюк

§ 5.1 Обладнання зварювального поста

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


	Вимоги та обладнання
	види постів
	Стаціонарний пост
	кабіна
	Робочий стіл
	Пересувний пост
	Устаткування для різних видів робіт


