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ТЕМА: Нагрівання виробів і деталей перед зварюванням і наплавленням 

Урок 29-30 

Тема: Види зварювальних дуг. 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних відомостей про зварювальну дугу, 

підготовку виробів та деталей , процеси зварювання та наплавлення.  
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Залежно від способу вмикання у зварне коло основного і присаджувального металу 

та характеру дії на них зварювальної дуги розрізняють такі основні види дугового 

зварювання: вугільним електродом, що не топиться (спосіб Бенардоса); металевим 

електродом, що топиться (спосіб Славянова); металевими електродами, що топляться, 

з використанням трифазної дуги. 

За способом Бенардоса  дуга постійного струму при прямій полярності (мінус на 

електроді, плюс на виробі) горить між вугільним або графітовим електродом 3 і 

зварюваним виробом 1. Присаджувальний метал 2 у зварне коло не включений, і 

тому дуга має пряму дію на основний метал і другорядну - на присаджувальний. При 

зворотній полярності, коли електрод стає анодом (плюс на електроді), а виріб - 

катодом (мінус на виробі), вугільна дуга стає нестійкою, і відбувається 

навуглецьовування металу. Зварювання за способом Бенардоса використовується 

переважно при виправленні браку в чавунних і бронзових відливках і при 

натоплюванні порошкоподібними твердими стопами швидкозношуваних деталей. 

 
За способом Славянова дуга постійного (при прямій або зворотній полярності) 

або змінного струму горить між металевим електродом 3, що топиться, і зварюваним 

виробом 1, які включені у зварне коло і на які вона має пряму дію. Включений у 

зварне коло електрод значно інтенсивніше нагрівається і швидше топиться, оскільки 

поверхню його торця безпосередньо бомбардують електрично заряджені частинки. 

Розтоплюючись дугою, електрод одночасно є і присаджувальним металом, який 

постійно поповнює зварювальну ванну. 

За зварюванням трифазною дугою до різних фаз трифазного струму в 

зварювальне коло включені два ізольованих один від одного електроди 3 і 

зварювальний виріб 1. Дуга збуджується між кожним електродом і виробом і між 

електродами, таким чином одночасно виникає три дуги. При цьому на кожен з 

електродів і на основний метал дві дуги мають пряму дію, а одна дуга - другорядну. 

Зварювання трифазною дугою за продуктивністю у 2...3 рази перевищує дугове 

зварювання за способом Славянова, на 25 % зменшує витрату електроенергії. Цей 



метод переважно використовують при автоматичному зварюванні металу великої 

товщини. 

  ДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ 

Дугове зварювання – процес сплавлення матеріалів, при 

якому нагрів здійснюється електричною дугою. Температура 

електричної дуги (до 7000 °С) перевершує температуру 

плавлення усіх існуючих металів. 

За ступенем механізації розрізняють наступні види 

дугового зварювання:  

 ручне (ММА -Manual Metal Arc), при якому операції, 

необхідні для утворення шва, виконуються людиною вручну 

без застосування механізмів; 

 механізоване (напівавтоматичне) (MIG / MAG -Metal 

Inert / Active Gas). Останнє виконується електродом, що 

плавиться, з автоматизованою подачею електродного дроту до 

зварювальної зони, а інші операції цього процесу залишаються 

ручними; 

 автоматичне дугове, при якому механізуються операції щодо збудження 

дуги, підтримання певної довжини дуги, переміщення дуги за лінією накладення 

шва; при цьому режим зварювання (струм, напруга, швидкість переміщення дуги 

та ін.) більш стабільний, що забезпечує однорідність якості шва за його 

довжиною, у той же час потрібна велика точність у підготовці і складанні деталей 

під зварювання. 

Стосовно до зварювальних апаратів і агрегатів, види дугового зварювання 

співвідносять з режимами зварювання. (Дивіться режими для зварювальних 

агрегатів DGW310, DGW400, DGW500). 

За типом зварювальної дуги розрізняють: 

 прямої дії (залежну дугу) – дуга горить між електродом і основним 

металом, який також є частиною зварювального ланцюга; 

 побічної дії (незалежну дугу) – дуга горить між двома електродами. 

За властивостями зварювального електрода розрізняють способи 

зварювання: електродом, що плавиться і не плавиться, (вугільним, графітовим і 

вольфрамовим). 

У даний час дугове зварювання покритими електродами, електродами, що 

плавяться і не плавиться, у захисних газах, а також дугове зварювання під 

флюсом широко застосовуються у різних галузях промисловості. 

https://youtu.be/acpE4WhYnzs 

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

https://youtu.be/_15vhGiJeMM 

 

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 
 

https://www.shindaiwa.net/uk/svarochnie-agregati.html
https://www.shindaiwa.net/uk/svarochnyy-agregat-dgw310mc.html#svarka-rezhim
https://www.shindaiwa.net/uk/svarochnie-agregati/agregat-dgw400mk.html#svarka-rezhim
https://www.shindaiwa.net/uk/svarochnie-agregati/agregat-dgw500m.html#svarka-rezhim
https://youtu.be/acpE4WhYnzs
https://www.youtube.com/watch?v=noBpyHjHork
https://youtu.be/_15vhGiJeMM
mailto:mTanatko@ukr.net
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