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Урок № : 9 

Тема уроку: Параметри режиму ручного дугового зварювання та їхвплив 

на форми і розміри шва 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про параметри режиму ручного 

дугового зварювання та їхвплив на форми і розміри шва 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Під режимом зварювання розуміють сукупність контрольованих параметрів, 

що визначають умови якісного зварювання металу. 

Такими параметрами є сила зварювального струму, напруга дуги, швидкість 

зварювання, походження і полярність струму. Додаткові параметри: стан шва 

у просторі, число проходів. 

Силу зварювального струму встановлюють залежно від товщини 

зварювального вироба, що у свою чергу визначає діаметр електрода. Марка 

електрода залежить від складу зварювального металу. 

При зварюванні металу товщиною до 3 мм застосовують електроди 

діаметром, рівним товщині зварюваного металу. При зварюванні великої 

товщини, застосовують електроди діаметром 4-8 мм. У багатошарових 

шва, перший шар виконують електродами діаметром 3 мм. 

Орієнтовний розрахунок сили зварювального струму виконують за такими 

формулами: 

 для електрода ф 3-6 мм 1св.=(20+6 dел.)*dел.*К; 

 для електрода діаметром менше 3 мм, зварювальний струм 1Св. = 30 

dел.*К. 

Коефіцієнт К при виконанні швів у нижньому положенні приймають рівним - 

1, у вертикальному - 0,9, стельовому - 0,8. 

Орієнтовні дані режимів в ручного дугового зварювання наведені в таблиці. 

 
Напруга дуги змінюється у порівняно вузьких межах 18-40 В і залежить від 

довжини дуги. Мінімальна довжина дуги становить 0,5 діаметра електрода, а 

максимальна 0,5 діаметра плюс 1. 



Швидкість зварювання підбирають дослідним шляхом так, щоб 

зварювальний ванна заповнювалася розплавленим електродним металом і 

при цьому височіла над поверхнею крайок з плавним переходом до 

основного металу без підрізів і напливів. 

Походження і полярність струму вибирають у залежності від зварювальних 

матеріалів і способу зварювання. Пряму полярність, при зварюванні на 

постійному струмі («-» на електроді) використовують при зварюванні з 

глибоким проплавленням основного металу низько- і середньовуглецевих і 

низьколегованих сталей товщиною понад 4 мм електродами з фтористо-

кальцієвим покриттям (марок УОНІ 13/45, УОНІ 13 / 55 та ін.), а також для 

зварювання чавуну. 

Зворотну полярність («+» на електроді) використовують при зварюванні з 

підвищеною швидкістю плавлення електродів низьколегованих і 

низьковуглецевих сталей, а також при зварюванні листових тонкостінних 

конструкцій. 

Змінний струм використовується при зварюванні низьковуглецевих і 

низьколегованих сталей у будівельно-монтажних умовах електродами з 

рутиловим покриттям, а також у разі необхідності виключити магнітне дуття. 

При цьому слід враховувати вплив сили зварювального струму, напруги дуги 

і швидкість зварювання на форму і розмір шва. Зі збільшенням струму, 

глибина провару збільшується, а ширина шва майже не змінюється. 

З підвищенням напруги дуги ширина шва різко збільшується, а глибина 

провару зменшується. Це особливо важливо враховувати при зварюванні 

тонколистового металу. 

При розробці технології зварювання конкретного виробу, оптимальний 

режим зварювання підбирають найчастіше експериментальним шляхом. 

Дослідний завод зварювального устаткування ІЕЗ ім. Є.О. Патона серійно 

випускає інверторні випрямлячі для ручного дугового зварювання на 

номінальні струми від 150 до 315 ампер для роботи на промислових 

підприємствах, для монтажних і ремонтних робіт, а також для побутового 

сектору. 

У всіх інверторах встановлена система стабілізації напруги мережі живлення 

у діапазоні 170-260 В. Струм зварювання регулюється плавно в широких 

межах. Електронна система керування забезпечує ряд важливих функцій: 

гарячий старт, форсаж дуги і антизалипання. 

За рахунок високого ККД і косинуса, споживання електроенергії майже у 1,5 

рази менше, ніж у класичних випрямлячів на такі ж номінальні струми. 

Всі перераховані вище переваги інверторів дозволяють підібрати необхідний 

режим зварювання і забезпечують стабільний процес і високу якість 

зварювального вироба. 

 
 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1. Технологія  – це…. 

2. Які існують види технологічних процесів ? 



 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 

 

 

 

Урок № : 10 

Тема уроку: Способи запалювання зварювальної дуги 

Мета:   

навчальна: поглибити знання учнів про способи запалювання 

зварювальної дуги 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Дуга може виникнути в результаті пробою газу (повітря) або попереднього 

зіткнення електродів з наступним розведенням їх на відстань кількох 

міліметрів. Пробій повітря можливий тільки при великій напрузі, наприклад 

1000 В при зазорі між електродами в 1 мм. Цей спосіб збудження дуги зазвичай 

не застосовується у зв'язку з небезпекою високої напруги. При харчуванні дуги 

змінним струмом високої напруги і високої частоти (більше 3000 В і 150-250 

кГц) можна здійснити пробою повітря при зазорі між електродом і виробом до 

10 мм. Цей спосіб запалювання дуги не є небезпечним для зварника і їм нерідко 

користуються, включаючи в зварювальну ланцюг прилад, званий 

осциллятором. Для другого способу збудження дуги потрібно різниця 

потенціалів між електродом і виробом всього 40-60 В і, отже, джерело високої 

напруги не потрібен. 

Зіткнення електрода з виробом створює замкнуту зварювальну ланцюг. У 

момент відриву електрода від виробу електрони, що знаходяться на нагрітому 

від короткого замикання катодній плямі, втрачають міцний зв'язок з атомами і 

електростатичним притяганням переміщаються на анод, утворюючи дугу з 

електричним струмом. Ця дуга з плином часу (мікросекунди) стабілізується. 

Електрони, що вийшли з катодного плями, іонізують газовий проміжок, в дузі 

з'являється іонний струм. Швидкість запалювання дуги залежить від 

властивостей джерела живлення зварювальним струмом, від сили струму в 

момент зіткнення електродів, від складу газів і часу дотику електродів 

Чим нижче потенціал іонізації речовини, що заповнює проміжок між 

електродами, тим швидше і в більшій кількості виникнуть іони і швидше 

завершиться перехід від електронної дуги до електронно-іонної. 

 



На швидкість збудження дуги також впливає величина зварювального струму. 

Чим більше струм при одному і тому ж діаметрі електрода, тим більше стає 

перетин катодного плями, великим буде електричний струм на початку 

запалювання, швидше відбудеться іонізація і перехід до стійкої електронно-

іонної дузі. Час переходу ще більш скорочується при зменшенні діаметра 

електрода. 

Полярність струму також впливає на швидкість запалювання дуги. При 

постійному струмі і зворотної полярності (мінус джерела струму підключається 

до виробу) швидкість збудження дуги більше, ніж при змінному. 

Від моменту виникнення дуги до стаціонарного її стану може пройти кілька 

десятих часток секунди. 

Підтримка безперервного горіння дуги буде здійснюватися, якщо приплив 

енергії в дугу перевищує втрати в ній. 

Повторні порушення дуги після її періодичних згасання в результаті коротких 

замикань краплями електродного металу, що утворюються на кінці плавиться 

електрода і переносяться на виріб, відбуваються спонтанно, якщо температура 

торця електрода залишається досить високою. 

Напруга між електродом і виробом при цьому має швидко відновлюватися до 

25 В. 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1.Операція «клепання» це: 

а) процес щільного з`єднання деталей; 

б) процес роз`ємного з`єднання деталей; 

в) процес нероз`ємного з`єднання деталей. 

     2. До тонколистового металу відносяться листи металу: 

а) товщиною до 2мм; 

б) товщиною до 1мм; 

в) товщиною від 0,5мм до 1мм. 

    3. Нанесення на заготовку ліній і крапок для позначення меж обробки і 

центрів отворів називається: 

а) ескіз; 

б) розмітка; 

в) креслення; 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 


