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Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та 

конструкцій з різних металів та сплавів. 
Урок 101 

Тема: Вибір режиму зварювання 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних відомостей про виконання ручного 

дугового зварювання деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та 

сплавів. 

  Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 
 

ХІД УРОКУ 

РЕЖИМИ ЗВАРЮВАННЯ – ВИБІР І ПАРАМЕТРИ 

Коли розмова заходить про таке 

поняття, як режими зварювання, 

необхідно усвідомлювати, що це 

досить велика сукупність різних 
параметрів, які в свою чергу і 

визначають умови зварювального 

процесу. І щоб якість кінцевого 
результату було тільки позитивним, 

потрібно правильно підібрати ці самі 

параметри. І хоча фахівці умовно 

ділять їх на основні та другорядні, всі 
вони без винятку впливають на якість 

зварного шва. 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ 

ЗВАРЮВАННЯ. 

Параметри режиму зварювання 
можуть бути: 

 Основні. 

 Додаткові. 
Основні параметри - це 

полярність і зростання струму, 

напруга і швидкість самої зварювання, величина струму, діаметр електрода, а 

також максимальна величина його коливання. 
Додаткові ж параметри - це температура металу до роботи, товщина покриття 

електрода і його склад, положення електрода в просторі, яке може бути, як 

вертикальне так і похиле, а також величина вильоту електрода і положення вироби 

під час зварювання. 
До основних параметрів режиму зварювання можна віднести: 



 Величину встановленого на зварювальному апараті струму. 
 Його рід (постійний або змінний) і полярність (пряма або зворотна).  

 Напруга зварювальної дуги. 

 Діаметр використовуваного електрода. 

 Швидкість зварювального процесу. 
 Число проходів для заповнення зварного шва. 

До другорядних можна віднести: 

 Якість зачистки зварювальних заготовок. 

 Форма з’єднуються крайок. 
 Вид електрода: його марка, тип покриття, товщина обмазки. 

 Кут нахилу електрода щодо зварювальної поверхні. 

 Його положення (верхнє, нижнє або бічний). 
 Як розташований стик (горизонтально, вертикально, під кутом). 

ПАРАМЕТРИ РЕЖИМУ ЗВАРЮВАННЯ 

Необхідно відзначити, що частіше за все зварювальники звертають увагу на 

основні параметри і на їх взаємний зв’язок, але при цьому не беруть до уваги і 
другорядні. Наприклад, діаметр електродів підбирається в залежності від товщини 

зварювальних металевих деталей, від положення стику, а також від форми 

підготовлених крайок. І хоча існують таблиці, в яких визначається діаметр 
розхідники щодо товщини заготовок, дуже важливо враховувати і положення самого 

електрода в процесі зварювання. 

Не можна використовувати для стельового зварювання електроди діаметром 

більше 4 мм. Те ж саме стосується і багатопрохідного процесу, тому що саме в 
цьому випадку може вийти непровар кореневого шва. 

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7504-regimy-zvaryvana.html 

http://stroyka-gid.com.ua/idei-dla-doma/10968-vibir-zvaryvalnogo-strymy.html 
http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7636-zvaryvana-strumom.html 

 

 

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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