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Тема уроку: Автоматичне і напівавтоматичне зварювання під шаром флюсу

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.

Автоматичне і напівавтоматичне зварювання під шаром флюсу

На відміну  від  ручного  при  автоматичному  зварюванні  використовується  електродний
дріт  із  бухти.  Захист  зварювальної  дуги  і  ванни  розплавленого  металу  здійснюється
розплавленим флюсом (рис. 1).

Рис. 5.1. Схема автоматичного дугового зварювання під шаром флюсу

Дуга 10 горить між електродним дротом 3 і основним металом 8. Стовп дуги і металева
ванна рідкого металу 9 з усіх боків щільно закриті 5 прошарком флюсу 5 товщиною 30-50 7 мм.
Частина  флюсу,  що  оточує  дугу,  8  розплавляється,  створюючи  на  поверхні  розплавленого
металу ванну рідкого шлаку 4. Для зварювання під флюсом характерно глибоке проплавлення



основного металу. Дія потужної дуги і дуже швидке прямування електроду уздовж заготовки
забезпечують відтискання розплавленого металу убік, протилежний напрямку зварювання. По
мірі поступального прямування електроду відбувається твердіння металевої і шлакової ванни з
утворенням  зварного  шву  7,  покритого  твердою шлаковою оболонкою 6.  Електродний  дріт
подають  у  дугу  і  переміщають  його  уздовж  шва  механізованим  способом  за  допомогою
механізмів подачі 2 і переміщення. Струм до електроду надходить через струмовід 1. 

Продуктивність  автоматичного  зварювання  в  15-20  разів  вища  ручного,  при  цьому
використовуються великі струми (до 2000 А), процес — безупинний. Наближення струмоводу
максимально у зону горіння дуги зменшує розігрів дроту, зменшується чад і розбризкування,
збільшується глибина проплавлення, що забезпечує зварювання великих товщин (до 20 мм) за
один прохід. 

Якість зварних швів забезпечується підвищенням механічних властивостей наплавленого
металу завдяки надійному захисту зварювальної ванни флюсом, інтенсивного розкислення та
легування  рідким  шлаком,  порівняно  повільного  охолодження  шва  під  флюсом  і  твердою
шлаковою оболонкою; поліпшення форми і поверхні зварного шву і сталістю його розмірів по
всій довжині внаслідок регулювання режиму зварювання, механізованої подачі і переміщення
електродного дроту. 

Флюси для  автоматичного  зварювання  бувають  плавлені і  неплавлені.  Плавлені  флюси
одержують  шляхом  сплавлення  вихідних  компонентів  в  електропечах  із  наступним
роздрібненням на гранули. Неплавлені флюси бувають керамічні і спечені. 

Плавлені  флюси виготовляють  із  суміші  марганцевої  руди,  кремнезему,  польового  і
плавікового  шпатів.  Шлаки  з  цих  флюсів  містять  в  основному  MnO,  SiO2  і  є  кислими.
Застосовуються  при  зварюванні  вуглецевих  і  малолегованих  сталей.  При  зварюванні
високолегованих сталей застосовуються основні або нейтральні флюси, такі як безкремнисті на
основі CaO, CaF2 і А12О3 або безкисневі фторидні флюси, що складаються з 60-80 % CaF2 . 

Основу  керамічних флюсів складають  мармур,  плавіковий шпат,  фториди або  хлориди
лужноземельних  металів.  До  них  додають  феросплави  кремнію,  танталу,  алюмінію.
Застосовуються при зварюванні легованих сталей, кольорових металів і їх сплавів. 

Зварювання  під  шаром  флюсу  здійснюють  зварювальними  автоматами  (рис.  2);
зварювальними головками або самохідними тракторами, що переміщуються безпосередньо по
виробу (рис. 5.3). Автомати забезпечують подачу і збирання флюсу, подачу дроту, переміщення
уздовж шва і підтримку стійкого горіння дуги. 

За  принципом  регулювання  режиму  горіння  дуги  розрізняють  два  види  зварювальних
автоматів: із постійною швидкістю подачі дроту, що використовують процес саморегулювання
довжини  і  напруги  дуги  й  автомати  з  регульованою  швидкістю  подачі  дроту  під  час
зварювання, що залежить від зміни напруги дуги. 

Саморегулювання дуги засноване на тому, що при зміні довжини дуги, а отже і її напруги,
змінюється  струм  дуги.  Наприклад,  збільшення  напруги  і  збільшення  довжини  дуги
супроводжується  падінням  струму  та  інтенсивністю  розплавлення  дроту;  при  цьому
нерозплавлений  дріт  подається  униз,  відновлюючи  потрібну  довжину  дуги.  У  випадку
зменшення довжини дуги проти номінальної, падає напруга, зростає струм, дріт розплавляється
більш інтенсивно доти, поки не відновиться номінальна довжина дуги. Таке саморегулювання
струму і напруги дозволяє застосовувати автомати з постійною швидкістю подачі дроту. 

Автомат  із  регульованою  швидкістю  подачі  дроту,  показаний  на  рис.  2,  оснащений
окремим приводом 2 подачі дроту. При зміні довжини дуги відповідна зміна напруги дуги Ud у



виді сигналу подається на обмотку збудження генератора 3 постійного струму. При збільшенні
довжини  дуги  напруга  струму,  який  виробляється  генератором,  зростає,  що  призводить  до
підвищення швидкості обертання двигуна 2 постійного струму і збільшенню швидкості подачі
дроту 1. У результаті, довжина дуги і режим зварювання відновлюються.

Рис. 2. Спрощення схема автомату з регульованою швидкістю дроту

Рис. 3. Стенд для зварювання кільцевих швів (я); флюсова подушка (б)

Автоматичне зварювання під флюсом застосовують у серійному і масовому виробництвах
для виконання довгих прямолінійних і кільцевих швів (рис. 3) у нижньому положенні на металі
товщиною 2-100 мм. 

При зварювані металу товщиною понад 20 мм зварювані кромки обробляють під кутом
30°. Під флюсом зварюють вуглецеві і леговані сталі, мідь, алюміній і їх сплави. Автоматичне
зварювання  широко  застосовують  при  виготовленні  котлів,  резервуарів,  корпусів  судів,
мостових балок, зварних труб і т. ін. При цьому використовуються зварювальні автомати, так
звані зварювальні трактори (рис. 4). Зварювання зварювальними автоматами за один прохід із
проплавленням  на  всю  товщину  мають  ряд  технологічних  особливостей.  При  розплавленні
кромок металу на всю товщину можливе витікання зварювальної ванни зі стику або проплав
зварного шва. Для 56 утримання зварювальної ванни і формування кореня шва застосовують
спеціальні пристосування (рис. 5). Найбільш поширеною є флюсова подушка (сі) або підкладка,
що залишається (б). Можливо застосування також мідної флюсової підкладки (рисунок 4, в) і
ручного підварювання кореня шва (г).



Рис. 4. Схема автомату для зварювання металевим електродом: 

1 - самохідний устрій; 2 - вертикальна колонка; 

3 - пульт керування; 4 - касета з дротом; 5 - флюсовий бункер; 

6 - механізм подачі дроту; 7 - токовід

Рис. 5. Прилади для однопрохідного автоматичного зварювання: 

1 - заготовка; 2 - флюс; 3 - гумовий шланг зі стислим повітрям; 

4 - підкладка; 5 - мідна підкладка; 6 - ручне підварювання кореня шву

Напівавтоматичне  зварювання  під  флюсом  відрізняється  від  автоматичного  тим,  що
зварювальний  дріт  переміщують  вручну  за  допомогою  тримача-накінечника.  Для
напівавтоматичного зварювання застосовують шлангові напівавтомати (рис. 6).

Рис. 6. Шланговий напівавтомат для зварювання під шаром флюсу

Вони  складаються  зі  стаціонарного  механізму  подачі  дроту  4,  пульту  керування  2  із
контрольно-вимірювальною  і  пусковою  апаратурою,  гнучкого  шлангу  6  і  тримача  5.
Зварювальний дріт із касети 3 механізмом подачі подається по шлангу до тримача. По шлангу,



у  якому  умонтовані  гнучкі  мідні  дроти,  до  тримача  підводиться  зварювальний  струм  від
джерела 1. 

Тримач (рис. 7) має ізольований мундштук 5, флюсовий бункер 1 із заслінкою 2, кнопку З
на ручці тримача 4 для вмикання двигуна подачі  дроту і  зварювального струму, упор 6 для
напрямку переміщення тримача по зварювальному стику. 

Напівавтоматичне зварювання під флюсом застосовують для суцільних і переривчастих
швів і частіше усього криволінійних, коли неможливо застосувати автоматичне зварювання.

Домашнє завдання: 

Конспект.

Технологія електродугового зварювання: Підручник/І. В. Гуменюк

Дати відповідь на запитання:

1. Суть та схеми ручного дугового зварювання.

2. Класифікація електродів для ручного дугового зварювання.

3. Основні параметри режиму при ручному дуговому зварюванні.

4. Розрахунок режимів зварювання.

5. Технологія ручного дугового зварювання.

6. Що називається зварювальною дугою?

7. Класифікація електродів для ручного дугового зварювання.

8. Призначення та види покриттів електродів.

9. Підготовка кромок під зварювання.

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


