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УРОК 65 

Тема: «Матеріали для зварювання нікелю та його сплавів» 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом зварювання нікелю та його сплавів, 

використання матеріалів для зварювання нікелю та його сплавів. 

 Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компентентність до обраної професії. 

Продовжуючи вивчати тему «ЕРЗ-3.1.2. Виконання ручного дугового 

зварювання простих і середньої складності деталей, вузлів та конструкцій з 

вуглецевих сталей і простих деталей з конструкційних сталей, кольорових 

металів та сплавів» звертаємо увагу на те, що для успішного виконання 

завдань по виконанню ручного зварювання кольорових металів та їх сплавів, 

необхідно спочатку оволодіти теорією та добре орієнтуватся в фізичних та 

хімічних властивостях металів та сплавів. 

Наше завдання зрозуміти принцип виконання зварних процесів нікелю та  

його сплавів, а також матеріали які необхідні для даної операції. 

Зварка нікелю є однією з найбільш трудомістких видів зварок кольорових 

металів. Для того, щоб зрозуміти процес зварювання нікелю, необхідно знати 

фізичні і хімічні властивості цього металу, його природу і інші 

характеристики, які і будуть основою для зварювання. Отже, давайте 

подивимося на нікель ближче, а також на способи зварювання, за допомогою 

яких можна зварювати цей дивовижний метал. 

https://www.youtube.com/watch?v=c4PkwpQFRwQ&list=RDCMUCjAmQ-

4NL3UZX0W_nmjn4_w&start_radio=1&rv=c4PkwpQFRwQ&t=62 

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

Нікель має посередньо високу температуру плавлення – цілих 1453 ° С, а 

його щільність дорівнює 8,9 г / см3. Цей метал відмінно протистоїть корозії 

на повітрі, а крім того, він має відмінну пластичністю і міцністю, забезпечує 

надійну жаростійкість і має велике омічний опір. 

https://www.youtube.com/watch?v=c4PkwpQFRwQ&list=RDCMUCjAmQ-4NL3UZX0W_nmjn4_w&start_radio=1&rv=c4PkwpQFRwQ&t=62
https://www.youtube.com/watch?v=c4PkwpQFRwQ&list=RDCMUCjAmQ-4NL3UZX0W_nmjn4_w&start_radio=1&rv=c4PkwpQFRwQ&t=62
https://www.youtube.com/watch?v=qGyad_epmSw


У кількох словах про видах нікелю. Як правило, в техніці використовується 

чистий нікель, який має маркування Н0, Н1-Н4. Також, широко 

використовуються нікелеві сплави, такі як мідно-нікелевий сплав, нікель-

хромовий сплав, нікель -молібденовий сплав і так далі. 

Як правило, під час зварювання нікелю можуть виникати деякі труднощі, 

пов’язані зі схильністю металу шва, створювати пори і кристалізаційні 

тріщини. Причиною такого неприємного моменту може бути велика 

розчинність газів в металевій ванні. 

Ручна дугова зварювання металевим електродом 

Тепер, розглянемо способи, при яких можна варити нікель. Найбільш 

поширеним є ручна дугова зварка з використанням металевих 

електродів. Така зварювання виконується при постійному струмі зворотної 

полярності, і дуга під час зварювання повинна бути короткою. Під час 

зварювання, за допомогою кінця електрода робляться невеликі поступально-

зворотні рухи. Вони дають можливість уникнути обриву дуги. Під час зміни 

електрода, або ж при випадковому її обриві, від кратера, відступають назад, 

на відстань 5-6 мм, попередньо зачистивши місце від шлаку. 

 

Кожен наступний процес зварювання і створення шва, починається після 

охолодження попереднього зварного шва, а також після його ретельного 

очищення від шлаку або випадкових бризок. Зварні шви, які будуть 

піддаватися впливу агресивного середовища, наносять останніми, і кратери 

цих швів не повинні збігатися з кратерами попередніх швів. 

Ручне аргоно-дугове зварювання нікелю 

Також, ще одним, нехай і менш поширеним способом, є зварювання нікелю 

за допомогою аргонно-дугового зварювання. Так, нікель або ж його сплави 

зварюються неплавким електродом з вольфраму, при постійному струмі 

прямої послідовності. Щоб знизити кількість пір в металі шва, до аргону 

додають водень, а крім того, усунути пори можна за допомогою введення до 

складу ніобію, алюмінію або кремнію, які можуть викликати гази. 



https://www.youtube.com/watch?v=0diirkRqnVU 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9PIUiTstTE 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке електрод? 

2. Що таке присадковий дріт? 

3. Що таке аргон?  

4. Яка температура плавлення алюмінію? 

5. Що такетитан? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал в підручнику  П2 с.319-320 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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