
Іваников Микита Олегович
Тема уроку:  Електричне зварювання

Мета:
навчальна:Засвоєння знань про контактне електрозварювання деталей з жерсті; професію 
електрозварювальника.
розвиваюча: Виховувати повагу до людей праці.
виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,
Міжпердметні зв’язки: фізика, біологія, інформатика, охорона праці

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.       Якими способами можна з'єднати деталі з жерсті?

2.       Яка послідовність з'єднання деталей заклепками?

3.       Правила безпеки праці під час слюсарних робіт.

ІІІ. Формування нових знань.

План вивчення.

1)  точкове електрозварювання (доцільно провести екскурсію на виробництво (по можливості)).

2)  професія електрозварювальника (доцільно запросити представника даної професії (можливо з
батьків)).

1)   Електричне   зварювання   металів   —   це   нероз'ємне   з'єднання   деталей   за допомогою
нагрівання їх до пластичного чи рідкого стану в місцях з'єднання.

Властивість  електричного  струму  розплавляти  метал  відкрила  ще  в  1802  р.  росіянин
учений  В.  В.  Петров.  У  1882  р.  російський  винахідник  Н.  Н.  Бенардос  розробив  спосіб
електрозварювання,  а  в  1890  р.  інший  росіянин  учений  -  Н.  М.  Славянов  запропонував
зварювати металеві деталі електродом, що плавиться, як це робиться і зараз.

На сучасних підприємствах дуже широко застосовують електрозварювання точкове для
з'єднання деталей з листового металу і дроту. Процес зварювання складається в тому, що місця



з'єднання нагрівають і одночасно стискають деталі в Мал.1 цьому місці. Апарат для точкового
електрозварювання  показаний  на  малюнку  1.  Його  основними робітниками частинами є  два
електроди зі сплавів міді, що одночасно стискають деталі, що зварюються.

На малюнку 2 можна побачити дві деталі, стиснуті електродами 2. У цей час через деталі
в місці здавлювання проходить великої сили електричний струм, і в точці 1 температура сильно
підвищується. Частина розплавленого металу з однієї деталі переходить в іншу. Після остигання
деталі стають нероз'ємними електрозварювання, не перевищує 1 секунди.

Мал. 2 

2) Часто в домашньому господарстві виникає необхідність з'єднати металеві деталі різних
речей: металевої огорожі, системи опалення, виготовлення каркасів тощо. Ці з'єднання, як ви
вже знаєте, можна виконувати за допомогою електрозварювання, яке виконує електрозварник.
Електрозварник повинен добре знати властивість різних видів листової сталі і жерсті, володіти
інструментами,  необхідними  для  електрозварювання,  чітко  дотримуватися  правил  безпечної
роботи.

Щоб працювати  з  зварювальним  апаратом,  необхідно  добре  знати  фізику,  оскільки  в
процес  зварювання  покладено  фізичні  процеси.  Електрозварник  повинен  мати  добрий  зір  і
дотримуватися  високої  точності  в  своїй  роботі.  Якщо  зварювальник  неточно  з'єднає  стінки
ємності для рідини, то вода буде витікати з неї. Тому потрібно пам'ятати, що виконати роботу
без  браку  може  лише  той,  хто  вміє  організувати  своє  робоче  місце,  спланувати  роботу,
користатися  інструментами,  застосовувати  різні  пристосування  для підвищення  ефективності
своєї праці. 

VI. Підсумок уроку

Учитель просить кожного учня повідомити.

1. Як здійснюється процес зварювання?

2.  Що повинен знати і вміти електрозварювальник?

6.2 Заключна частина:



-    виставлення оцінок за роботу на уроці;

-    домашнє    завдання:      відшукати    цікаву    інформацію    про    професію

електрозварювальника.

Домашнє завдання :

Практична електротехніка В.М.БОНДАР §11.1 ст 153-161

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


