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Пояснювальна записка 

 

Модульна програма розроблена відповідно до вимог представників 

підприємств – замовників робітничих кадрів з метою вивчення учнями та 

слухачами за професіями зварювального напрямку професійних 

компетентностей із виконання плазмового різання та напівавтоматичного 

зварювання на сучасному обладнанні. Загальний обсяг програми становить       

139 годин, із яких 18 годин відводиться на професійно-теоретичну підготовку та 

121 година – на професійно-практичну підготовку. Під час теоретичного 

навчання передбачається вивчення технологічних основ плазмового різання та 

напівавтоматичного зварювання, видів та технічних характеристик відповідного 

зварювального обладнання, значну увагу приділено особливостям його 

налаштування для використання в різних виробничих ситуаціях. У практичній 

частині надається орієнтовний перелік навчально-виробничих робіт (вправ), 

розроблений на основі рекомендацій роботодавців із урахуванням можливостей 

навчально-матеріальної бази училища та виробничої бази підприємств. 

Програма буде корисною для викладачів, майстрів виробничого навчання, 

керівників закладів професійної (професійно-технічної освіти) та інших закладів 

освіти. 
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Оволодіння технологією виконання плазмового різання та 

напівавтоматичного зварювання на сучасному обладнанні 

 

Тематичний план 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

 Професійно-теоретична підготовка 18 

1 Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви 1 

2 Устаткування зварювального поста для автоматичного і 

механізованого дугового зварювання 

1 

3 Будова та обслуговування зварювальних автоматів і 

напівавтоматів 

4 

4 Технологічний процес автоматичного і механізованого 

дугового зварювання 

4 

5 Технологія автоматичного і механізованого зварювання 2 

6 Плазмово-дугове та інші види термічного різання 3 

7 Устаткування і технологія механізованого зварювання в 

захисних газах, порошковим і самозахисним дротом 

3 

 Професійно-практична підготовка 121 

1 Ознайомлення з обладнанням для автоматичного та 

механізованого зварювання в середовищі захисних газів із 

порошковим та самозахисним дротом 

13 

2 Забезпечення збереження та правильної експлуатації 

електрогазозварювального устаткування та 

напівавтоматичного обладнання, раціонального 

використання зварювальних матеріалів 

20 

3 Автоматичне та механізоване зварювання під шаром флюсу 34 

4 Виконання ручного дугового, плазмового, газового і 

напівавтоматичного зварювання 

13 

5 Виконання плазмово-дугового різання 7 

6 Автоматичне та механізоване зварювання в захисних газах 

порошковим та самозахисним дротом 

34 

 Контрольно-перевірочна робота  

 Усього 139 
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Навчальна програма 

Професійно-теоретична підготовка 

1. Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви 

Технологічні особливості автоматичного і механізованого зварювання 

вуглецевих сталей у захисних газах і під флюсом. 

2. Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання 

Правила упакування, транспортування і зберігання дроту. 

Транспортування і зберігання балонів із захисними газами. Правила безпечної 

роботи з балонами. Правила упакування, транспортування, зберігання флюсів. 

Умови їх повторного використання. 

3. Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів 

Типові вузли зварювальних автоматів. Подавальні та притискувальні 

ролики. Контактні наконечники. Касети і фігурки для електродного дроту. 

Призначення і будова зазначених вузлів. Механізми подачі електродного дроту. 

Автомати для зварювання в захисних газах і під флюсом, будова, технічні 

характеристики. Основи знань про будову і роботу автоматів, що є на 

підприємстві. Шлангові напівавтомати для зварювання в захисних газах і під 

флюсом. Основи знань про будову напівавтоматів, призначених для зварювання 

порошковим і самозахисним дротом. Вивчення будови і роботи напівавтоматів. 

Газова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для 

зварювання в захисних газах. Флюсова апаратура, застосовувана в автоматах і 

напівавтоматах для зварювання під флюсом, флюсові бункери. Флюсові 

патрубки і заслінки. Пристрої для просіву флюсу. Загальні принципи вибору 

установки режиму зварювання на автоматах. Установка швидкості подачі 

електродного дроту. Вибір і установка величини зварювального струму і 

напруги на дузі. Настроювання системи подачі захисного газу й охолоджуючої 

води. Установка режиму зварювання за технологічними картками. 

Коректування режиму зварювання за технологічними картками. Коректування 

режиму зварювання за показниками електровимірювальних приладів. 

Обслуговування обладнання для зварювання в захисних газах і під 

флюсом. Правила безпеки під час проведення зварювальних робіт на автоматах і 

напівавтоматах. Експлуатація устаткування відповідно до інструкцій. 

4. Технологічний процес автоматичного і механізованого дугового 

зварювання 

Технологія автоматичного і механізованого дугового зварювання. 

Підготовка поверхні металу до зварювання, методи очищення. Технологічні 

особливості автоматичного і механізованого зварювання вуглецевих сталей у 

захисних газах і під флюсом першої групи зварюваності. Способи виконання 

двобічних стиків швів. Технологічні засоби, що запобігають проникненню 
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рідкого металу в зазори між краями. 

Однобічне автоматичне і механізоване дугове зварювання стикових швів. 

Способи виконання кутових швів. Техніка зварювання стикових, кутових, 

таврових і з'єднань нахил. Розрахунок і вибір режиму зварювання. Особливості 

автоматичного і механізованого дугового зварювання порошковим і 

самозахисним дротом. Зварювання порошковим дротом у захисних газах і під 

флюсом. Застосування порошкового дроту з внутрішнім захистом для 

зварювання відкритою дугою. 

Наплавлення дугове в захисних газах. Сутність процесу наплавлення. 

Вибір хімічного складу металу. Напівавтоматичне наплавлення в захисних газах 

і під шаром флюсу. Одношарове і багатошарове наплавлення. Наплавлення 

порошковим дротом. Вибір марки порошкового дроту. 

Деформації при зварюванні і наплавленні, причини виникнення і 

запобіжні заходи. 

5. Технологія автоматичного і механізованого зварювання 

Очищення поверхні металу перед зварюванням, його значення для якості 

зварювання, методи очищення. Техніка зачищення швів після зварювання. 

Складання з’єднань під зварювання і вимоги, що ставляться до складання. 

Вплив зазору, кута скосу, притуплення і перевищування крайок на якість 

зварного шва. Значення правильності постановки прихватки під час складання 

під зварювання. Рекомендовані розміри прихваток. 

Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних 

з’єднань. 

Технологічні особливості автоматичного і механізованого зварювання 

вуглецевих сталей в захисних газах і під флюсом. Способи виконання 

двосторонніх стикових швів. Технологічні заходи запобігання витіканню 

рідкого металу в зазори. Технологія автоматичного і механізованого зварювання 

односторонніх стикових швів.  

Конструкція типових флюсових подушок і підкладок. Способи виконання 

кутових швів. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і напускових 

з’єднань. Розрахунок і вибір режимів зварювання. Вплив режимів зварювання 

на розміри і форми шва. 

Особливості автоматичного зварювання порошковим і самозахисним 

дротом. Роль порошку в захисті розплавленого металу від кисню і азоту повітря. 

Зварювання порошковим дротом у захисних газах і під флюсом. Використання 

порошкових дротів із внутрішнім захистом для зварювання відкритою дугою. 

Правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами та 

механізмами. 
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6. Плазмово-дугове та інші види термічного різання 

Сутність процесів термічного різання і їх класифікація. 

Плазмово-дугове різання. Одержання плазмової дуги. Технологія 

плазмово-дугового різання. Режими різання. Устаткування для плазмово-

дугового різання. Дугове різання. Види і режими дугового різання. Повітряно-

дугове роздільне і поверхневе різання. Газолазерне різання. Підводне різання. 

Види термічного різання бетону і залізобетону. 

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при плазмово-

дуговому і термічному різанні. 

7. Устаткування і технологія механізованого зварювання в захисних 

газах, порошковим і самозахисним дротом 

Устаткування для механізованого зварювання. Будова напівавтоматів. 

Розташування подавального механізму у напівавтоматах різних типів. Гнучкі 

шланги. Зварювальні пальники. Газова апаратура. Особливості конструкції 

напівавтоматів різних типів. Технічні характеристики напівавтоматів. 

Технологія механізованого зварювання в захисних газах. Особливості 

зварювання різних сталей. Техніка і режими зварювання. Технологія 

механізованого зварювання порошковим і самозахисним дротом. Техніка і 

режими зварювання. 

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при механізованому 

зварюванні.  
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Професійно-практична підготовка 

1.  Ознайомлення з обладнанням для автоматичного та 

механізованого зварювання в середовищі захисних газів із 

порошковим та самозахисним дротом 

Вправи:  

 обслуговування автоматів для зварювання в захисних газах; 

 регулювання щільності підтискування ковзного контакту 

струмопровідних мундштуків, перевірка надійності електричних 

з’єднань з автоматом; 

 приєднання балонів з захисним газом, продування газової системи, 

регулювання тиску і витрат захисного газу; 

 керування подаванням електродного дроту і рухом автомата та 

напівавтомата без вмикання зварювального струму; 

 наплавлення окремих валиків на пластини при встановленому режимі 

налагодженими автоматами та напівавтоматами. 

2. Забезпечення збереження та правильної експлуатації 

електрогазозварювального устаткування та напівавтоматичного 

обладнання, раціонального використання зварювальних матеріалів 

Вправи: 

 перевірка дії пускової, захисної, електричної, газової апаратури; 

 перевірка закриття обертових частин машин; 

 перевірка обмеження руху кранів та всіх видів транспорту; 

 перевірка зняття напруги із проводів та тролеїв поблизу місця роботи; 

 перевірка відключення газопроводів; 

 перевірка зняття тиску в паропроводах, газопроводах, водоводах тощо; 

 перевірка ефективність вентиляції в місці виконання робіт; 

 виконання заходів безпеки; 

 заповнення журналу приймання й здавання змін; 

 застосування способів захисту зварювального кабелю від механічних, 

термічних та інших пошкоджень; 

 дотримання правил експлуатації джерел живлення постійного і 

змінного струму. 

3. Автоматичне та механізоване зварювання під шаром флюсу 

Вправи: 

 встановлення вибраного режиму зварювання, регулювання швидкості 

переміщення автомата і швидкості подачі електродного дроту, 

регулювання кута нахилу головки; 

 установка і перевірка правильності установки направляючих; 
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 перевірка точності переміщення зварювальної проволоки по вісі шва; 

 наплавка валиків на пластини; 

 зварювання прямолінійних стикових швів в один шар;  

 зварювання пластин із скосом і без скосу кромок;  

 зварювання кутових швів;  

 зварювання прямолінійних швів з вибором режимів зварювання; 

 зварювання стикових, кутових, таврових та напускних з’єднань у 

нижньому та нахиленому положеннях; 

 перевірка якості шва за зовнішнім виглядом та вимірами; 

 підварка дефектних місць та повторний контроль якості зварювання. 

4. Виконання ручного дугового, плазмового, газового і 

напівавтоматичного зварювання 

Вправи: 

 користування зварювальним і газоповітряним пальником; 

 користування засобами вимірювання температури; 

 проведення ручного дугового зварювання і наплавлення, механізоване 

зварювання і наплавлення в середовищі захисних газів деталей, вузлів, 

конструкцій простих та середньої складності, виготовлених з 

конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів; 

 проведення газового зварювання деталей, вузлів, конструкцій простих 

та середньої складності, виготовлених з конструкційних сталей, 

кольорових металів і сплавів;  

 проведення зварювання і наплавлення деталей із застосуванням 

зварювальних автоматів і установок. 

5. Виконання плазмово-дугового різання 

Вправи: 

 підключення джерел живлення, балонів із плазмоутворюючими газами, 

плазмотрона; 

 перевірка готовності апаратури до роботи; 

 різання нержавіючої сталі, кольорових металів та їх сплавів різної 

товщини і конфігурації. 

6. Автоматичне та механізоване зварювання в захисних газах 

порошковим та самозахисним дротом 

Вправи: 

 встановлення вибраного режиму зварювання, регулювання швидкості 

переміщення автомата (тримача) і швидкості подачі електродного 

дроту, регулювання кута нахилу головки (тримача); 

 установка і перевірка правильності установки направляючих; 
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 наплавка валиків на пластини; 

 зварювання прямолінійних стикових швів в один шар; 

 зварювання пластин із скосом і без скосу кромок; 

 зварювання кутових швів; 

 зварювання прямолінійних швів із самостійним виробом та установкою 

режимів зварювання; 

 зварювання стикових, кутових, таврових та напускних з’єднань у 

нижньому та нахиленому положеннях; 

 перевірка якості шва за зовнішнім виглядом та вимірами; 

 підварка дефектних місць та повторний контроль якості зварювання. 
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Контрольні завдання 

 

1. Технологічні основи автоматичного і механізованого зварювання, 

плазмового різання. 

2. Види матеріалів та устаткування зварювального поста, правила їх 

транспортування і зберігання. Правила безпечної роботи з балонами. 

3. Види та принцип роботи зварювальних автоматів і напівавтоматів. 

4. Будова, технічні характеристики напівавтоматів, призначених для 

зварювання порошковим і самозахисним дротом. 

5. Розташування подавального механізму в напівавтоматах різних типів. 

6. Обслуговування обладнання для виконання напівавтоматичного 

зварювання. 

7. Експлуатація устаткування відповідно до інструкцій. 

8. Загальні принципи вибору установки режиму зварювання на 

автоматах. 

9. Вибір і установка величини зварювального струму і напруги на дузі. 

10. Налаштування системи подачі захисного газу. 

11. Установка режиму зварювання за технологічними картками. 

12. Вплив режимів зварювання на розміри і форми шва. 

13. Коректування режиму зварювання за технологічними картками. 

14. Коригування режиму зварювання за показниками 

електровимірювальних приладів. 

15. Технологія підготовки поверхні металу до зварювання, методи 

очищення. 

16. Складання з’єднань під зварювання і вимоги, що ставляться до 

складання.  

17. Вплив зазору, кута скосу, притуплення і перевищування крайок на 

якість шва. 

18. Технологічні особливості автоматичного і механізованого зварювання 

вуглецевих сталей в захисних газах і під флюсом. 

19. Способи виконання двосторонніх стикових швів. 

20. Особливості зварювання різних сталей. 

21. Техніка і режими зварювання. 

22. Способи виконання кутових швів. 

23. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і з'єднань нахил. 

24. Особливості автоматичного і механізованого дугового зварювання 

порошковим і самозахисним дротом. 

25. Сутність процесу наплавлення. 

26. Вибір хімічного складу металу. 
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27. Одношарове і багатошарове наплавлення. 

28. Наплавлення порошковим дротом. 

29. Деформації при зварюванні і наплавленні, причини виникнення і 

запобіжні заходи. 

30. Технологія обробки зачищення швів після зварювання. 

31. Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних 

з’єднань. 

32. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при зварюванні 

на напівавтоматичному обладнанні. 

33. Сутність процесів термічного різання і їх класифікація. 

34. Плазмово-дугове різання. Одержання плазмової дуги. 

35. Технологія плазмово-дугового різання. 

36. Режими різання. 

37. Устаткування для плазмово-дугового різання. 

38. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при плазмово-

дуговому і термічному різанні. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів 

 

 

Повинен знати: 

 

- основні відомості про автоматичне механізоване зварювання та 

плазмове різання; 

- технічну документацією для виконання робіт, терміни та визначення, 

що застосовуються в технологічних інструкціях, типи позначень 

зварних швів на кресленнях; 

- послідовність дій при підготовці робочого місця, інструменту, 

пристосувань; 

- будову, принцип дії, правила експлуатації і обслуговування 

обладнання, яке застосовується; 

- порядок встановлення режимів зварювання за даними параметрами, 

вплив режимів зварювання на властивості зварного шва; 

- технологічну послідовність виконання автоматичного 

механізованого зварювання та плазмового різання; 

- типи зварних з’єднань та швів та їх параметри; 

- види дефектів у зварних швах,  причини їх виникнення та методи 

усунення, призначення й умови застосування контрольно-

вимірювальних приладів; 

- механічні і технологічні властивості металів, які зварює, включаючи 

високолеговані сталі, вимоги до підготовки металу до зварювання; 

- вимоги до зварювальних матеріалів, призначення та основні 

властивості електродного дроту, флюсу, захисного газу; 

- причини виникнення деформації металів та інших дефектів, способи 

їх запобігання; 

- принципи раціональної та ефективної організації праці на робочому 

місці; 

- правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і 

механізмами, вимоги безпеки праці при виконанні зварювальних 

робіт. 
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Повинен уміти: 

 

- раціонально й ефективно організовувати  працю на робочому місці, 

дотримуючись норм технологічного процесу; 

- обслуговувати та проводити дрібні ремонтні роботи типових вузлів 

обладнання для виконання автоматичне механізоване зварювання та 

плазмове різання; 

- готувати метал до зварювання, виконувати роботи по підготовці усіх 

видів з’єднань з різною формою підготовлених крайок; 

- добирати режими зварювання; регулювати швидкість подачі 

електродного дроту, куту нахилу головки, швидкості переміщення 

автомата при виконанні різних видів  зварних з’єднань; регулювати 

силу зварювального струму вручну та дистанційно; 

- виконувати механізоване та автоматичне зварювання  вузлів, деталей 

і конструкцій різної складності у всіх просторових положеннях 

зварного шва; 

- виявляти причини виникнення дефектів у зварних швах, виконувати 

первинну перевірку якості зварювання та усувати дефекти; 

- користуватися додатковими інструментами та пристроями; 

- виконувати виробничі інструкції, інструкції з охорони праці, 

пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку. 
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