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Урок 77 

Тема: Види зварювального устаткування, що застосовується під час 

виконання електромонтажних робіт  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення заземлення, його видів, принципи монтажу та 

демонтажу, побудова та застосування електричних схем. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

Зварювальне обладнання являє собою цілий комплекс апаратів, що виконують 

функцію зварювання вузлів та виготовлення деяких виробів і з'єднання декількох 

елементів в один. Зварювальні пристрої застосовуються в ремонтних, будівельних і 

промислових сферах. Ключову роль у всьому комплексі пристроїв грає зварювальний 

апарат. 

Зварювання - це процес нероз'ємного з'єднання двох і більш деталей в єдине 

ціле. Здійснюється цей процес за допомогою нагрівання, деформування і 

використання електродів. 

Зварювання - це міжатомний 

або міжмолекулярний процес. 

Це означає, що два компонента, 

які використовуються в процесі 

зварювання, нагріваються до 

такого стану, що в місці 

зварювання починають 

виникати нові зв'язки між 

елементами. Якби просто 

зробити сильний тиск на ту 

точку, де планується зварювати, 

то ефект був би аналогічний. Фактично, просто вдавлювати один елемент в інший з 

утворенням молекулярного зв'язку. 

Види зварювального устаткування 

Грамотне поєднання нагрівання та високого тиску дає можливість оптимізувати сам 

процес зварювання, регулюючи кожен етап. Чим вище температура, тим менше 

необхідно чинити тиск на матеріал, і тим швидше відбувається процес зварювання. У 

разі, коли вдається досягти температури плавлення твердих матеріалів двох 

з'єднувальних елементів, потреба в тиску зникає зовсім. Спосіб зварювання залежить 

від цілого ряду чинників, які впливають на вибір конкретного зварювального апарату.  

 



Існує кілька різних видів зварювального обладнання: 

 трансформатор; 

 напівавтомат; 

 інвертор; 

 напівавтомат-інвертор; 

 споттер. 

Напівавтомат-інвертор - це напівавтоматизований апарат, який відрізняється 

багатим функціоналом, не найбільшою вагою і гарною якістю швів. Ціна на 

зварювальне обладнання такого типу найвища і дозволяє виконувати будь-які види 

зварювання. 

Споттер - це прилад, який підійде для точкового зварювання. У побуті такими 

апаратами не користуються і застосовують їх в автомобільній промисловості. Такі 

пристрої відмінно видаляють вм'ятини і можуть використовуватися для кузовних робіт. 

Споттери зустрічаються як інверторного, так і трансформаторного типу. 

Тепер докладно розповімо про перші три видах зварювального устаткування. 

Зварювальний трансформатор вважається найпростішим типом зварювального 

устаткування. Це досить масивне пристрій, який завжди відрізняється невисокою 

вартістю і простотою конструкцією. Трансформатор для зварювання необхідний, щоб 

насичувати дугу змінним струмом. Цей тип зварювального устаткування найбільш 

надійний, але, на жаль, має обмежений функціонал. В основному трансформатори 

використовуються в дугового зварювання. Також для апарату характерно середнє якість 

роботи, наприклад, може бути нерівний шов. Такі пристрої ідеально підходять для 

простих зварювальних робіт, де не потрібна точність. Якість зварювання буде залежати 

від твоїх вмінь і навичок. Зварювальні апарати цього типу працюють на змінному 

струмі. Його сила регулюється шляхом зміни рівня напруги за допомогою 

понижувального трансформатора. Внаслідок цього, у зварювальної дуги завжди 

забезпечено надійне живлення. 

Зварювальний напівавтомат - це особливий різновид трансформаторів, які 

відрізняються частково автоматизованим процесом зварювання. Такі пристрої значно 

полегшать роботу і дозволять заощадити час і сили. Такий прилад в меншій мірі 

залежить від рівня майстерності, наприклад, не потрібно змінювати електрод або 

контролювати його довжину. У напівавтоматичних пристроях застосовується 

спеціальний зварювальний дріт, який плавиться в газовому середовищі. 

Зварювальний інвертор - це різновид зварювального обладнання, яка відрізняється 

надзвичайно широким функціоналом. Такий пристрій здатний запропонувати 

користувачеві будь-який вид зварювання. Апарати цього типу відрізняються невеликою 

вагою, малими габаритами і дуже високою якістю зварювання. Конструкція у таких 

приладів значно складніше, так що для лагодження доведеться витратити трохи більше 

коштів. Ціна на зварювальне обладнання цього типу також вище, ніж на інші. Такі 

пристрої найкраще підійдуть для зварювання, де потрібна висока точність і гарна якість 

швів. Зварювальний інвертор перетворює напругу, а також звичайний струм змінного 

типу (200В і частота в 50 Гц) до значень, які потрібні для появи і підтримки 

зварювальної дуги. У інверторному зварювальному апараті напруга струму завжди 

https://stylus.ua/uk/svarochnoe-oborudovanie/tip:transformator/
https://stylus.ua/uk/svarochnoe-oborudovanie/tip:poluavtomat/
https://stylus.ua/uk/svarochnoe-oborudovanie/tip:invertor/


чітко контролюються, таким чином, ти можеш плавно регулювати рівень струму і 

напруги, тим самим виконувати практично будь-яку зварювання для з'єднання навіть 

тугоплавких металів. 

Типи зварювального устаткування 

Від типу апарату буде прямо залежати швидкість зварювання. Всього існує три 

типи зварювального обладнання: /uk/ 

 Побутовий. Час роботи такого типу обмежується 30 хвилинами. Після 

кожних 15-30 хвилин, необхідно робити перерву в одну годину. 

 Професійний. Здатний забезпечити 8 годин н 

 Промисловий. Такі апарати здатні працювати кілька змін підряд з дуже 

короткими перервами. 

Важливо відзначити, що від типу зварювального обладнання буде залежати тільки 

швидкість зварювання. Якість шва від типу не залежить зовсім. 

Види зварювання 

Всього існує п'ять різних видів зварювання: 

 ручна дугова; 

 напівавтоматична; 

 аргонно-дугова; 

 точкова; 

 плазмова різка. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке зварювання ? 

2. Які існують види зварювального устаткування? 

3. В чому полягає мета зварювання? 

4. Які види зварювання? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в 

будь-який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 
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