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Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та 

конструкцій з різних металів та сплавів. 

Урок 104-105 

Тема: Вплив параметрів режиму на розміри і форму шва. 

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 

Вплив параметрів режиму зварювання на форму і розміри шва 

 До основних параметрів режиму дугового зварювання відносяться:  

 величина, щільність, полярність і рід зварювального струму; 

 напруга дуги;  

 швидкість зварювання;  

 площа перерізу (діаметр) дроту (електроди).  

Додаткові параметри:  

 товщина і склад електродного покриття;  

 виліт зварювального дроту;  

 становище електрода і вироби при зварюванні;  

 розмір зерен зварювального флюсу і його склад. 

 Від цих параметрів залежать форма і розміри шва, його хімічний склад. На форму 

і розміри шва також впливає і техніка зварювання.  

З підвищенням зварювального струму зростає глибина провару, а ширина шва 

практично не змінюється.  

 
                         Малюнок. Вплив струму на форму і розміри зварного шва  

Зі збільшенням напруги дуги ширина шва різко зростає, глибина провару 

зменшується. Також знижується і опуклість (висота посилення) шва. При 

зварюванні на постійному струмі (особливо зворотної полярності) ширина шва буде 



набагато більше, ніж при зварюванні на змінному струмі з таким же значенням 

напруги.  

 
                    Малюнок. Вплив напруги дуги на форму і розміри зварного шва  

Із зростанням швидкості зварювання ширина шва зменшується, а глибина провару 

спочатку збільшується (до швидкості 40-50 м / ч), а потім знижується. При 

швидкості зварювання понад 70-80 м / ч можливі підрізи по обидва сторона шва 

через недостатнє прогрівання основного металу.  

 
                   Малюнок. Вплив швидкості зварювання на форму і розміри шва  

Зі зменшенням діаметра дроту (За інших рівних умов) зростає щільність струму в 

електроді, що призводить до зростання глибини провару і опуклості шва, але при 

цьому знижується ширина шва. Таким чином, при зменшенні діаметра дроту можна 

отримати більш глибокий проварена при незмінній силі струму або такий же 

проварена при меншій силі струму. при зростанні вильоту дроту діаметром не 

більше 3 мм з струмопідвідного мундштука знижується глибина провару, що може 

привести до виникнення крайових наплавов в шві. Підвищення вильоту дроту 

діаметром 5 мм з 60 до 150 мм не впливає на форму зварного шва. 

 

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 
 

 

mailto:mTanatko@ukr.net

