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Урок 80-81 

Тема: Правила користування ним  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення заземлення, його видів, принципи монтажу та 

демонтажу, побудова та застосування електричних схем. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Обов’язкові правила при використанні зварювального устаткування 

Електрозварювальники повинні мати II групу з електробезпеки. 

Електрозварювальники, яким надано право самостійного підключення 

зварювального обладнання до електромереж, повинні мати III групу з 

електробезпеки. 

Підготовка електрозварювальників має проводитись у спеціалізованих 

професійно-технічних училищах, на курсах зі зварювання, на підприємствах чи в 

учбових комбінатах. 

Атестація зварювальників на право виконання зварювальних робіт під час 

виготовлення, монтажу та ремонту об’єктів, що підлягають реєстрації в 

Держпраці, має проводитись відповідно до Правил атестації зварників, 

затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.1996 р. № 61. 

Для електрозварювальних установок та зварювальних постів, призначених для 

постійних електрозварювальних робіт у будовах поза збірно-зварювальними 

цехами та ділянками, мають бути передбачені спеціальні вентильовані 

приміщення зі стінами із негорючих матеріалів. 

Забороняється встановлення зварювального трансформатора над регулятором 

струму. Регулятор зварювального струму може розміщуватись поряд із 

зварювальним трансформатором або над ним. 

Приєднання зварювальних установок до електричної мережі провадиться тільки 

через комутаційні апарати. 

Забороняється безпосереднє живлення зварювальної дуги від силової, 

освітлювальної та контактної мереж. 

Для запобігання займанню електропроводів та зварювального обладнання слід 

правильно добирати переріз кабелів за значенням струму, ізоляцію кабелів за 



робочою напругою та плавкі вставки запобіжників за гранично допустимим 

струмом. 

Електрозварювальну установку на весь час роботи слід заземлити мідним 

проводом перерізом не менше 6 мм2 або сталевим прутом (смужкою) перерізом 

не менше 12 мм2. Заземлення здійснюється через спеціальний болт, що має бути 

на корпусі установки. 

Крім заземлення основного електрозварювального обладнання у зварювальних 

установках слід безпосередньо заземлювати той затискач вторинної обмотки 

зварювального трансформатора, до якого приєднується провідник, що йде до 

виробу (зворотний дріт). 

Забороняється використання нульового робочого чи фазного проводу 

двожильного живильного кабелю для заземлення зварювального 

трансформатора. 

Забороняється використовувати як зворотний провід внутрішні залізничні рейки, 

мережі заземлення чи занулення, а також проводи та шини первинної комутації 

розподільчих пристроїв, металеві конструкції будівель, комунікацій та 

технологічне обладнання. 

Якщо зварювальний виріб не має електричного контакту із заземленим столом, 

то заземленню підлягає безпосередньо цей виріб. 

Забороняється користування електродотримачами, у яких порушена ізоляція 

держаків. Держаки електродотримачів мають бути виготовлені із негорючого 

діелектричного та теплоізоляційного матеріалу. 

Забороняється застосування саморобних електродотримачів. 

Оглядання та чищення зварювальної установки та її пускової апаратури слід 

провадити не рідше 1 разу на місяць. 

Опір ізоляції обмоток зварювальних трансформаторів та перетворювачів струму 

слід вимірювати після усіх видів ремонту, але не рідше 1 разу на 12 місяців. 

Результати вимірювання опору ізоляції та випробування ізоляції зварювальних 

трансформаторів та перетворювачів струму особа, яка проводила вимірювання 

чи випробування, повинна заносити у «Журнал обліку, перевірки та випробувань 

електроінструмента». 

На корпусі зварювального трансформатора чи перетворювача слід зазначити 

інвентарний номер, дату наступного вимірювання опору ізоляції та належність 

до цеху (дільниці та ін.). 



Забороняється провадити електрозварювальні роботи під час дощу та снігопаду 

за відсутності намету над електрозварювальним обладнанням та робочим місцем 

електрозварювальника. 

Над переносними і пересувними електрозварювальними установками, які 

застосовуються на відкритому повітрі, мають бути споруджені намети з 

негорючих матеріалів. 

Під час зварювальних робіт в умовах підвищеної небезпеки враження 

електричним струмом (зварювання у резервуарах та ін.) електрозварювальники, 

крім спецодягу, повинні забезпечуватись діелектричними рукавичками, 

калошами або килимками і у разі дотику до холодного металу — наколінниками 

та наплічниками. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке зварювання? 

2. Для чого використовують зварювання електрики? 

3. Які використовують зварювальні апарати? 

4. Які вимоги до зварювання? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в будь-

який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 
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