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Тема:  Теплова дія та коефіцієнт корисної дії дуги 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом зварювання, розумітися у прийманні й здаванні 

зміни. Як безпечити збереження, правильну експлуатацію 

електрозварювального устаткування та раціональне використання 

зварювальних матеріалів. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

https://www.youtube.com/watch?v=JGpVznB0EDo 
https://www.youtube.com/watch?v=F3zXNu7Fl9I 

Теплова потужність дуги 

                                 Q = 0,24 k I CB U д, 
де Q - Теплова потужність, кал / с; 

0,24 - коефіцієнт переведення електричних величин в теплові, кал / Вт  с; 

k - коефіцієнт зниження потужності дуги при зварюванні на змінному струмі (0,7-

0,97); 

I CB - зварювальний струм, А; 

U д - напруга на дузі, В. 

класифікація зварювальної дуги 
З підключення до джерела живлення розрізняють, дугу прямої дії (залежну дугу) 

і дугу побічної дії (незалежну дугу). У першому випадку дуга горить між 

електродом і основним металом, який також є частиною зварювального ланцюга, і 

для зварювання використовується теплота, що виділяється в стовпі дуги і на 

електродах, у другому - дуга горить між двома електродами. Основний метал не є 

частиною зварювального ланцюга і розплавляється переважно за рахунок 

тепловіддачі від газів стовпа дуги. У 

цьому випадку харчування дуги 

здійснюється звичайно змінним 

струмом, але вона має незначне 

застосування через малу коефіцієнта 

корисної дії дуги (відношення корисно 

використовуваної теплової потужності 

дуги до повної теплової потужності). 

По застосовуваних 
електродів розрізняють способи 

зварювання плавиться і неплавким 

(вугільним, графітовим і 

вольфрамовим). Зварювання плавиться 

https://www.youtube.com/watch?v=JGpVznB0EDo
https://www.youtube.com/watch?v=F3zXNu7Fl9I


є найпоширенішим способом зварювання; при цьому дуга горить між основним 

металом і металевим стрижнем, що подаються в зону зварювання у міру 

плавлення. Цей вил зварювання можна робити одним або декількома електродами. 

Якщо два електроди під'єднані до одного полюса джерела живлення дуги, то такий 

метод називають двоелектродної зварюванням, а якщо більше - 

багатоелектродного зварюванням пучком електродів. Якщо кожен з електродів 

отримує незалежне харчування - зварювання називають дводуговими 

(багатодугового) зварюванням. При дугового зварювання плавленням ККД дуги 

досягає 0,7-0,9. 

 
За полярності постійного струму розрізняють дуги, що живляться постійним 

струмом прямий (мінус на електроді) або зворотним (плюс на 

електроді) полярності або змінним струмом. Залежно від способів зварювання 

застосовують ту чи іншу полярність. Зварювання під флюсом і в середовищі 

захисних газів зазвичай проводиться на зворотній полярності. 

Відстань від кінця електрода до поверхні зварюваного металу 

називається довжиною дуги. Від довжини дуги в чому залежить якість зварювання. 

Дуже велика довжина призводить до насичення металу киснем і азотом повітря. 

Збільшуються втрати тепла і розбризкування металу, погіршується формування 

зварного шва, утворюються пори. 

 
За умовами спостереження за процесом горіння дуги розрізняють відкриту, 

закриту і прочинені дугу. При відкритій дузі візуальне спостереження за процесом 

горіння дуги здійснюється через спеціальні захисні скла - світлофільтри. Відкрита 



дуга застосовується при багатьох способи зварювання: при ручному зварюванні 

металевим і вугільним електродом і зварюванні в захисних газах. Закрита 

дуга розташовується повністю в розплавленому флюсу - шлаку основному металі і 

під гранульованим флюсом, і вона невидима. Напіввідчинені дуга характерна тим, 

що одна її частина знаходиться в основному металі і розплавленому флюс, а інша 

над ним. Спостереження за процесом здійснюється через світлофільтри. 

Використовується при автоматичному зварюванні алюмінію по флюсу. 

Причини відхилення дуги та заходи запобігання. 
На стійкість дугового 

розряду впливають 

власне магнітне поле, 

сторонні магнітні поля, а 

також феромагнітні маси. 

Вони викликають 

відхилення дугового 

розряду від первісної 

власної осі і призводять 

до порушення процесу 

зварювання. Це явище 

отримало назву 

магнітного дуття. Вплив 

магнітних полів можна 

усунути шляхом зміни 

місця токоподвода, кута 

нахилу електрода, 

шляхом тимчасового 

розміщення феромагнітних матеріалів для створення симетричного поля і заміною 

постійного струму змінним. 

 



Джерела живлення зварювальної дуги. 
Для зварювання газопроводів застосовуються джерела як постійного так і змінного 

струму. У польових умовах в основному використовуються зварювальні агрегати з 

двигунами внутрішнього згоряння. У стаціонарних умовах і в умовах зварювання у 

близько проходять ліній електропередачі використовуються зварювальні 

трансформатори та випрямлячі. 

Джерела живлення зварювальної дуги повинні відповідати наступним вимогам: 

-Забезпечити напруга холостого ходу в момент запалювання дуги достатню для її 

порушення та нормального горіння; 

-Протистояти короткого замикання, тому що процес зварювання протікає при 

частих коротких замиканнях; 

-Мати круто падаючу характеристику, тобто із збільшенням зварювального струму 

напруга на затискачах джерела має зменшуватися і навпаки; 

-Забезпечуватися регулюючими пристроями, за допомогою яких зварювальник мав 

би можливість плавно регулювати струм дуги; 

-Бути надійними і простими в експлуатації, легко переміщуваними, мати невеликі 

габарити, вага і вартість. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aL7YfDz9wck 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке умови горіння зварювальної дуги? 

2. Що таке теплова потужність? 

3. Які причини відхилення дуги?  

4. Засоби запобігання відхилення дуги? 

5. Що таке флюс? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал в підручнику  П2 с.319-320 
 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aL7YfDz9wck
mailto:mTanatko@ukr.net

