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Тема уроку: Електродотримачі, кабелі, баластові реостати.Технологія ручного 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.

Електродотримачі, кабелі, баластові реостати

При  ручному  дуговому  зварюванні  застосовуються  спеціальні  електродотримачі
пасатижного та виделкового типу, які забезпечують безпечний контакт електроду з кабелем.
Для струму до 300А застосовують електродотримач типу ЕТ-3162У1, для струму 500 А - ЕТ-
5001У1. 51 

Зварювальні кабелі являють собою ізольовані багатожильні мідні дроти, сумарний переріз
котрих  повинен  забезпечувати  пропускання  зварювального  струму  без  їхнього  нагрівання.
Кабелі вибирають у залежності від максимального струму (таблиця 4.1). 

Баластові  реостати  застосовують  у  якості  додаткового  опору  для обмеження  току  при
багатопостовому зварюванні. Найбільше поширеними є баластові реостати типу РБ-301У2, що
обмежують струм до 315 А.

Технологія ручного зварювання

Ручне  дугове  зварювання  застосовують  широко  у  виробництві  металоконструкцій  для
самих різноманітних сплавів малих і середніх товщин (2-30 мм). Воно зручне при виконанні
коротких і криволінійних швів у будь-яких просторових положеннях і незамінне при виконанні
монтажних робіт і складанні конструкцій складної форми. Ручне зварювання забезпечує досить



гарну якість,  але  менш продуктивне порівняно з  автоматичним.  Продуктивність  зварювання
визначається насамперед силою зварювального струму, яка визначається по формулі академіка
Хренова:

При  S  >  6  мм  шви,  як  правило,  виконують  у  декілька  прошарків.  Великі  струми
неприпустимі, тому що відбувається розігрів електроду і відшарування обмазки. Для збудження
дугового розряду здійснюють коротке замикання електроду на виробі з наступним швидким
відводом його на 3-5 мм. При цьому енергія, що виділяється, нагріває газ, оплавляє і частково
випаровує метал електроду й забезпечує іонізацію газового стовпа для стійкого горіння дуги.
Для одержання якісного шва зварник розташовує електрод під кутом 15-20° і утримує його весь
час на відстані 3-5 мм від виробу, переміщуючи електрод уздовж шва. При зварюванні товстих
листів застосовують уширені шви, тому зварник чинить ще додаткові коливальні переміщення
щодо напрямку зварювання (для забезпечення якісного провару) (рис.  1, сі),  а також робить
багатошарове зварювання (рис. 1, б).

Рис. 1. Рух електроду (а). 

Схеми зварювання: багатошарове (б); зварювання в“човник” (е)

Зварювання  горизонтальних  швів  у  вертикальній  площині  роблять  із  обробкою  однієї
кромки  і  зміною  положення  електроду.  При  зварюванні  вертикальних  швів  напрямок
зварювання  —  нагору.  При  зварюванні  стельових  швів  застосовують  менші  значення
зварювального струму й електроди з тугоплавкої обмазкою. 



Для збільшення продуктивності зварювання застосовують зварювання пучком електродів
або  глибоким  проплавленням  електродом  із  тугоплавкою  обмазкою  (підвищення
продуктивності на 150- 200 %). Іноді застосовують зварювання трифазною дугою, при цьому
підвищується продуктивність у 2-3 рази, зменшується витрата електродів на 25%.

Домашнє завдання: 

Конспект.

Технологія електродугового зварювання: Підручник/І. В. Гуменюк

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


