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Група: 32 

Предмет: Спецтехнологія 

Модуль 2.2 Виконувати ручне дугове зварювання, наплавлення, повітряно-

дугове різання простих деталей, вузлів та конструкцій 

ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити збереження, 

правильну експлуатацію електрозварювального устаткування та раціональне 

використання зварювальних матеріалів. 

Урок 15 

Тема: Одяг зварника.  
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 

КОСТЮМ ЗВАРНИКА: матеріали та конструктивні особливості 

Робота зварника справедливо вважається 

діяльністю з підвищеною небезпекою для 

життя, тому і спецодяг зварника повинен 

відповідати більш високим вимогам безпеки. 

При виборі одягу для зварювальних робіт 

необхідно брати до уваги цілий ряд 

негативних факторів, які можуть 

безпосередньо вплинути на робочий процес: 

 іскри, окалини і краплі розплавленого 

металу; 

 вплив високої температури 

зварювальної дуги; 

 значний вміст пилу і шкідливих газів на 

робочому майданчику; 

 іонізуюче випромінювання; 

 підвищена концентрація шумів на навколишній території. 

Матеріали для костюма зварника 

Костюм зварника може виготовлятися тільки з термостійких матеріалів, при 

цьому, як правило, застосовуються натуральні тканини: бавовна, льон або їх 

комбінації. Для надання тканини необхідної вогнестійкості використовується 

кілька способів: 

 Обробка тканини спеціальними речовинами, реакція яких на температуру 

горіння обмежується їх безпечним розщепленням. При цьому процесі 

виділяється досить мала кількість негорючих газів, які не становлять 

небезпеки з точки зору можливого загоряння. 

 Формування на тканині не схильної до горіння плівки, яка запобігає контакту 

волокон матеріалу з навколишнім повітрям. 
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 Хімічне перетворення функціональних груп волокон з метою надання 

поліпшеної стійкості макромолекулярним ланцюгам при інтенсивному 

термічному впливі на тканину. 

 Можливе комбінування двох і більше перерахованих способів. 

Конструктивні особливості та різновиди спецодягу зварника 

1. Костюм зварювальника брезентовий. 

Костюм характеризується надійним захистом при проведенні зварювальних робіт і 

тривалим терміном експлуатації. Конструкція виробу посилена спеціальними 

накладками в області ліктів, колін і на леях брюк. 

2. Костюм зварника спилковий. 

При виготовленні використовується комбінація двох матеріалів: спилок (шар 

натуральної шкіри) і просочений брезент. Костюм відрізняється високою стійкістю 

до термічного впливу зварювальної дуги, іскрам і бризкам розплавленого металу. 

3. Костюм зварювальника з вогнезахисним покриттям. 

Костюми з вогнестійкою обробкою Proban (просочення тканини хімічним 

полімером). Переваги: відповідність нормам європейського рівня, підвищена 

зносостійкість, високий комфорт, безпека тканин. 

Для забезпечення збалансованого повітрообміну все вироби оснащені 

вентиляційними отворами на куртці і брюках. 

Костюми зварювальників з успіхом використовуються на будівельних об'єктах, 

промислових підприємствах суднобудівної, металургійної, нафтогазової, 

машинобудівної галузей, при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

виконанні ремонтних робіт і в інших сферах діяльності. 

У першу чергу такий одяг повинен легко витримувати дію високих температур, 

не плавитися, не прогорати і швидко затухати при попаданні вогню. Крім того не 

забуваємо про комфорт. Костюм зварювальника повинен не сковувати рух, не 

тиснути, не натирати шкіру і, що немало важливо, легко чиститися. 

Зварювальникам важливо використовувати в роботі чисту робу, без плям мастил, 

масел і різних горючих домішок. 

 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 № 
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