
Іваников Микита Олегович
Тема уроку: Маркування обладнання для дугового зварювання. Електроди для ручного 
електродугового зварювання

Мета:
навчальна: знайомити учнів з загальними выдомостями, елементами конструкцыъ та схемами 
випрямлення.
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу, відповіді на питання що стосуються минулого уоку.

ІІІ. Формування нових знань.

Маркування обладнання для дугового зварювання

Основні  марки  серійного  обладнання  для  дугового  зварювання  -  зварювальні
трансформатори - ТД306У2, ТДМ-251У2,ТД-500-4У2, ТДМ-317У2, ТДМ-401У2, ТДМ-503У2,
ТДМ-502УЗ. Букви ТД означають трансформатор однофазний для дугового зварювання, М - із
механічним  регулюванням  зварювального  струму,  дві  цифри  -  номінальний  струм,  третя
цифра - модифікація, У - кліматичне виконання, цифра - категорія розміщення. 

Зварювальні випрямлячі: СД-201УЗ, СД-ЗО6УЗ, СД-502-2УЗ, БДГ-601УЗ, СДУ-505УЗ,
СДУ-1201УЗ.  СД  -  випрямляч  для  дугового  зварювання,  Г-  газоелектричне  різання,  У  -
універсальні.

Електроди для ручного електродугового зварювання

Для заповнення зварного шва в зону дуги вводять присадний метал у вигляді прутка або
дроту. При ручному дуговому зварюванні застосовують електроди, що плавляться, у вигляді
прутків або стержнів з покриттям. При механізованому зварюванні використовують електрод
у вигляді дроту, намотаного на касету. 

Сталевий дріт, що йде на виробництво електродів, або застосовується як зварювальний
дріт, виготовляється за стандартом, який передбачає марки та хімічний склад металу, розміри
з допусками,  технічні  вимоги, методи випробування,  маркування,  пакування,  зберігання та
транспортування. 

Виготовляють стальний холоднотягнутий дріт круглого перерізу діаметрами 0,3 - 12 мм і
поставляють у мотках (бухтах) з одного відрізу. Всі марки зварювального дроту в залежності



від складу розділяють на три групи: вуглецевий — Св-0,8; Св-ІОГС і ін.;  легований - Св-
18ХМА, Св-10Х5М і ін.; високолегований - Св06Х19Н10М5Т, СвО7Х25Н13 і ін. 

У марках дроту «Св» означає «зварювальний дріт». 

Електроди для ручного електродугового зварювання класифікують за такими ознаками:
за типом покриття; за хімічним складом рідкого шлаку; за призначенням. 

За типом покриття електроди бувають: 

— електроди зі стабілізуючим покриттям (0,1-0,3 мм), що складається з крейди (СаСОз)
із  невеличкими  домішками  рідкого  скла.  Кальцій  полегшує  іонізацію  газу  в  стовпі  дуги,
стабілізуючи її 49 горіння. Такі електроди застосовуються при зварюванні невідповідальних
конструкцій.

—  якісні  електроди  мають  товсту  (0,5-3  мм)  обмазку,  до  складу  якої  входять  такі
компоненти: стабілізуючі, газоутворюючі, шлакоутворюючі, розкислюючі, легуючі, сполучні
складові. У якості стабілізуючих речовин до складу покриття вводять з’єднання К, Na, Са, Ва
(силікати  Na  і  К,  крейда,  мармур  і  тн.),  що  газоутворюючі  речовини  створюють  захисну
оболонку  навколо  дуги  —  це  органічні  речовини  і  карбонати  (крохмаль,  оксицелюлоза,
мармур, магнезит, вапняк і ін.).

Шлакоутворюючі,  які  утворюють  рідкий  шлак  на  поверхні  зварювальної  ванни  і
захищають її від окислення від атмосферного кисню. Шлак є також середовищем, через який
здійснюється розкислення і легування розплавленого металу. Це марганцева руда, польовий
шпат, плавиковий шпат, мармур, рутил і ін. 

Розкислюючі призначені для відновлення окислів у зварювальній ванні. Це, в основному,
феросплави:  Fe-Mn, Fe-Si,  а і  т.п.  речовини.  Ці речовини через шлак потрапляють у рідку
ванну металу, відновлюючи окисли заліза, і самі у виді нерозчинних окислів ідуть у шлак. 

Легуючі речовини — це ті  елементи, що служать для одержання наплавленого металу
необхідного хімічного складу і механічних властивостей. Це Fe-Cr, Fe-Mo, Fe-Ti та ін. 

Сполучні —  частіше  усього  рідке  скло,  що  при  просушуванні  дає  масі  необхідну
міцність. 

За  хімічним  складом  шлаку електродні  покриття  поділяють  на  кислі  й  основні.  У
шлаках кислих покриттів переважає SiC>2. Ці шлаки мають гарні розкислюючі властивості,
але  через  них не  можна в  широких  межах легувати наплавлений метал,  тому що легуючі
елементи інтенсивно вигоряють. 

Кислі  покриття складаються  з  марганцевих  руд,  польового  шпату,  рутилу  (ТіОг).
Електроди з кислими покриттями застосовують при зварюванні вуглецевих і малолегованих
сталей. 

У шлаках  основних покриттів  переважає СаО. Основні шлаки забезпечують достатньо
гарне  розкислення  та  дозволяють  робити  легування  шва  в  значних  кількостях  легуючих
елементів.  До  складу  основних  шлаків  входять:  мармур,  плавиковий  шпат  (C’aFc:).
феросплави.  Фтористокальцієві  (основні)  покриття  використовують  50  при  зварюванні
легованих і високолегованих сталей. 

За призначенням електроди підрозділяють на 4 класи: 

1) для зварювання вуглецевих і легованих конструкційних сталей;

2) для зварювання теплостійких сталей;

3) для зварювання високолегованих сталей;



4) для наплавлення поверхневих шарів з особливими властивостями.

Електроди  для  зварювання  конструкційних  сталей  позначаються  марками  Э34-Э145.
Цифри означають межу міцності на розтяг наплавленого шару в кгс/мм2 . 

Електроди  для  зварювання  теплостійких  сталей (12ХМ,  15ХМ,  20ХМФ  і  ін.)
позначаються Э-ХМ, Э-ХМФБ і ін. у залежності від хімічного складу наплавленого металу.
Букви означають легування відповідним елементом. 

Електроди  для  зварювання  високолегованих  сталей (0Х18Н9Т)  за  ГОСТ  10052-75
класифікують за структурою і складом металу шва. ЭА-ЗМ6, ЭА-2Б-А - аустенітний тип, М6 -
молібден 6%, Б - ніобій. 

Наплавлювальні  електроди (ЭН)  за  ТОСТ  10051-75  відповідають  хімічному  складу
наплавки та її твердості за Роквеллом. Буква «У» означає вміст вуглецю в десятих відсотка.
Наприклад, ЭНУ30Х28С4Н4-50 - електрод наплавлювальний (ЭН) 3% С, 28% Сг, 4% Si, 4%
Ni,  твердість  50  HRC.  Ц,е  зносостійкі  наплавлювальні  матеріали,  які  застосовуються  для
шкребків, лопат, змішувачів машин і інших деталей, що працюють в абразивному середовищі.
Існують також торгові марки електродів, що визначають склад покриття, наприклад: УОНИ -
13/45 (Э55), ОММ-5 (Э42). 

Марки  електродів  характеризують  також  їх  технологічні  властивості:  характер  і
полярність струму, можливість зварювання в різноманітних просторових положеннях і т. ін.

ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.

1. Що таке електрод?

2. Для чого використовується електрод?

3. За якими критеріями класифікуються електроди?

4. Які класи поділу електродів за призначенням?

Домашнє завдання: 

Конспект.

Технологія електродугового зварювання: Підручник/І. В. Гуменюк

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


