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Група: 22 

Предмет: Спецтехнології 

ТЕМА: Підготовлення робочого місця до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання  

Урок 5-6 

Тема: Визначення зварювання як технологічного процесу. Переваги 

зварювання перед іншими способами з’єднань деталей 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних понять про зварювання, про матеріали 

необхідні для виконання зварювання, підготовка та організація робочого місця 

зварювальника, види зварювання та історія розвитку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 
 

ХІД УРОКУ 

Зварювання - технологічний процес отримання нероз'ємних з'єднань з металів, 

сплавів та інших однорідних або різнорідних матеріалів в результаті утворення 

атомно-молекулярних зв'язків між частинками з'єднуються заготовок. 

Основним завданням зварювання є отримання міцного нероз'ємного 

з'єднання зварювальних заготовок із заданими фізико-механічними 

властивостями. Процес з'єднання деталей за допомогою зварювання в більшості 

випадків є складальним і може бути введений безпосередньо в потік вузловий або 

загальної збірки. Під час зварювання збираються елементи конструкції (деталі) 

утримуються в спеціальних пристроях фіксаторами або конвекторами, що забезпечує 

правильне положення елементів відносно один одного. 

Не всі метали і їхні сплави і не в будь-яких комбінаціях можуть надійно 

зварюватись звичайними методами із застосуванням традиційної технології, тобто 

утворювати сполуки з необхідними механічними і фізичними властивостями. Тому 

існує поняття - зварюваність металів та їх сплавів. 

Зварюваністю металу називають сукупність його фізичних і технологічних 

властивостей, що визначають здатність забезпечити за допомогою того чи іншого 

звичайного методу зварювання і прийнятого технологічного процесу надійне в 

експлуатації з'єднання. 

Зварне з'єднання вважають високо- і рівноміцним, якщо його фізико-механічні 

властивості близькі до властивостей основного (зварюваного) металу і в ньому 

відсутні дефекти - тріщини, пори, шлакові включення, раковини і ін. 

Зварювання є одним з найбільш досконалих, економічно вигідних, 

високопродуктивних і в значній мірі механізованих технологічних процесів. Тому її 

широко застосовують практично у всіх галузях машинобудування. Вона дозволяє 

надійно з'єднувати між собою деталі та елементи вузлів машин, заготовки практично 

будь-яких товщин і конфігурації. Тому зварні вироби або окремі їх вузли можуть мати 

дуже складну форму в поєднанні з незначною масою при відносно простий і 

нетрудомісткої технології виготовлення. 

Існує кілька десятків способів зварювання. Всі вони значно відрізняються один 

від одного по техніці виконання. Однак за характером протікання процесів 

формування з'єднання, залежно від агрегатного стану металу в місці і під час 



зварювання всі існуючі способи прийнято об'єднувати в дві групи: зварювання 

плавленням і зварювання із застосуванням тиску. 

На рис. 18.13 представлена класифікація основних способів зварювання і їх 

різновидів, що мають в даний час промислове значення. При зварюванні плавленням 

відбувається спільне розплавлення кромок зварювальних заготовок, а в разі 

необхідності присадочного металу для додаткового заповнення зазору між ними. У 

результаті утворюється зварювальна ванна металу, після затвердіння якої 

формується зварювальний шов. 

 

Рис. 18.13. Класифікація основних способів зварювання 

При зварюванні із застосуванням тиску заготовки з'єднуються в результаті 

спільного впливу нагріву і тиску. 

Вибір того чи іншого способу і режиму зварювання залежить в першу чергу від 

властивостей матеріалу; товщини, геометричної форми і габаритів заготовок; 

призначення виробу. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке зварюваність металу? 

2. Що таке зварювання? 

3. В чому перевага зварювання? 

4. Які є основні групи за характером 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 

mailto:mTanatko@ukr.net

	Питання для самоперевірки:

