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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. 

 

Ручне дугове зварювання найпростіша. Тут горіння дуги відбувається на 

відкритому повітрі. Такий вид зварювання здатний забезпечити навіть найпростіше 

зварювальне обладнання. Крім того, ручна дугова зварка працює при будь-якій якості 
струму. Недоліки такого типу очевидні: через те, що все залежить від рівня твоїх 

навичок, якість шва, як правило, буде невисоким. Вся робота проводиться вручну, а 

сфера застосування ручного дугового зварювання вельми обмежена і в основному 
використовується при зварюванні чорних металів. 

Напівавтоматичне 

зварювання здійснюється в 

газовому середовищі. Для 
кольорових металів цей газ буде 

інертним, а ось для стали навпаки 

активним. Завдяки використанню 
газу забезпечується підвищений 

захист шва від впливу повітря. 

Горіння дуги при такому типі 

зварюванні буде більш стійким. 
При такому вигляді зварюванні 

ваші навички відіграють, куди 

меншу роль, а сам процес зварювання відбувається в кілька разів швидше. Якість 
шва при напівавтоматичному зварюванні також буде значно вище. 

Аргонно-дугове зварювання. Такий вид зварювання відбувається в середовищі газу 

аргону. Використовується для зварювання кольорових металів і нержавіючої сталі. 

Якість зварювання при такому типі буде надзвичайно високим, проте часу на саму 
зварювання піде куди більше. Крім того, тут ключову роль гратимуть твої навички та 

досвід, оскільки процес такої зварювання найбільш складний і трудомісткий. 

Точкове зварювання використовується для зварювання тонких листів металу. В 
основному застосовується в автомобільних сервісах і автомобільної промисловості. 

https://stylus.ua/uk/svarochnoe-oborudovanie/metod-svarki:dugovaya-mma/
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Плазмова різка - це універсальний вид 
зварювання. Він здійснюється за 

допомогою струменя 

високотемпературної плазми, яка 

утворюється через горіння дуги. Це 
найефективніший, швидкий і надійний 

тип зварювання. Він також і 

найбезпечніший, адже відсутні будь-які 
балони з горючим газом. З недоліків 

можна виділити тільки вартість цих 

апаратів. 

Струм зварювання 

У зварювальному обладнанні застосовується як постійний, так і змінний струм. 

Також бувають пристрої, в яких поєднуються ці два варіанти. Змінний струм має 

змінну полярність. Це означає, що плюс і мінус не змінюються місцями з досить 
великою частотою. Апарати, що працюють на змінному струмі зручні в підключенні, 

так як безпосередньо приєднуються до розетки. З недоліків можна виділити 

невисоку якість шва. З вищеописаного зрозуміло, що змінний струм характерний для 

ручного дугового зварювання. 
Постійний струм не володіє змінною полярністю, а навпаки має постійний 

напрямок (плюс і мінус не змінюються). Апарати, що працюють на постійному 

струмі, відрізняються гарною якістю зварювання. Для таких приладів також 
характерна універсальність. На жаль, вони більш складні в підключенні, так як 

потребує додаткового обладнання, через це вартість таких апаратів вище. 

Споживання і потужність 

зварювального устаткування 

Від типу споживання буде прямо 

залежати потужність зварювального 

устаткування. Споживання може бути 
однофазним і трифазним 

(зустрічаються апарати, що працюють 

в двох режимах): 

 Однофазное харчування(220 В) 
характерно для побутового 

зварювального устаткування. Воно підключається до звичайної розетки і 

використовується в невеликих і середніх пристроях. 
 Трифазне харчування(380 використовується в великих зварювальних 

апаратах). Такі пристрої використовується в цехах і майстерень. Потужність 

трифазних приладів значно вище. 

Потужність апарату впливає на розмір деталей, які можна піддати зварюванні. Щоб 
визначити потужність для конкретного типу робіт, необхідно виконати три дії: 

1. У довіднику відшукати потрібну силу струму для конкретної товщини 

металу. 

https://stylus.ua/uk/svarochnoe-oborudovanie/tip-toka:peremennyy/
https://stylus.ua/uk/svarochnoe-oborudovanie/tip-toka:postoyannyy/
https://stylus.ua/uk/svarochnoe-oborudovanie/kolichestvo-faz:1/
https://stylus.ua/uk/svarochnoe-oborudovanie/kolichestvo-faz:3/


2. Помножити отриману цифру на напругу (залежить від використовуваного 
апарату, може бути 220В і 380 В). 

3. Розділити отриману цифру на коефіцієнт корисної дії апарату (це 

обумовлено частковою втратою потужності в процесі роботи). Для трансформаторів 

ККД становить 0,6, а для інверторів - 0,8. 
Як вибрати зварювальне обладнання? 

При виборі зварювального обладнання слід 

керуватися тим, який саме метал буде 
зварюватися. Для чавуну і кольорового 

металу найкраще підійде генератор або 

зварювальний випрямляч. Це обумовлено 

необхідністю використовувати постійний 
струм при зварюванні. Якщо ж зварювати 

тонкий метал, то вдалим вибором стане 

напівавтомат. Простий чорний метал, як правило, зварюють звичайним 
трансформатором. 

Також необхідно звернути увагу на тип мережі, до якої буде підключений апарат. 

Якщо потрібний зварювальний пристрій для виробництва, то обирається обладнання 

на трифазному типі споживання. Для дому та побуту краще вибрати однофазні 
апарати. 

При виборі керуються і ступенем складності зварювання. Для простого зварювання 

використовуються апарати простіші, на простих трансформаторах. Для зварювання, 
де будуть потрібні якісні і довговічні шви, краще вибирати напівавтомати і інверторні 

пристрої. 

Щоб правильно вибрати зварювальний апарат, необхідно точно знати: 

 вид зварювання, який використовується пристроєм; 
 тип самого апарату; 

 тип використовуваного струму; 

 трифазне або однофазне живлення; 
 доступну потужність пристрою. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які існують зварювальні апарати? 

2. Що таке плазмове різання? 

3. Що таке зварювальний струм? 

4. Як вибрати правильно обладнання? 

 

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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