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Тема: Характерні особливості металургійних процесів при зварюванні 

металів. 

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 

Металургійні процеси при зварюванні протікають в зоні формування зварювальної 

ванни. Металургію зварювання характеризують певні фізичні і хімічні реакції, які 

визначаються взаємодією плавиться сплаву зі зварювальними спец флюсами, що 

формуються в результаті зварювання шлаками і газами. Додатково в процесі 

проведення зварювання відбуваються реакції, пов’язані зі зниженням температури 

розплавленого металу і кристалізацією металу зварювальної ванни. 

 
Процес плавлення металу при скріпленні деталей, з використанням спеціального 

інструменту, називається зварюванням. 

 

Фізичні та хімічні реакції, пов’язані зі змінами в металі, відбуваються на всіх 

етапах здійснення дугового електрозварювання. Основними етапами дугового 

електрозварювання є: 

o плавлення електрода, що використовується в процесі електрозварювання; 

o перехід крапель металу через електродугової проміжок; 

o попадання зварювального металу в зварювальну ванну. 

 

 

 



     Схема дугового зварювання. 
 

     На відміну від реакцій загальної 

металургії, які протікають в сталеплавильних 

агрегатах, умови плавлення металевої 

заготовки і протікання всіх реакцій при 

зварці сильно відрізняються цілим 

комплексом особливостей. Ці особливості 

впливають на розвиток плавлення і на 

кінцевий результат.  

Основні особливості металургійних процесів при зварюванні наступні: 

o невеликий обсяг зони плавлення; 

o високі температурні показники і перегрів розплавлених компонентів у 

ванні; 

o переміщення розплавленого металу, його перемішування і оновлення; 

o висока швидкість зниження температури і кристалізації компонентів, що 

входять до складу зварювальної ванни. 

При таких умовах відбувається інтенсивна взаємодія між компонентами сплаву. 

РЕАКЦІЇ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗВАРЮВАННЯ  

Серед величезної кількості реакцій, які протікають в процесі здійснення 

електрозварювальних робіт, основними є наступні: 

o дисоціація газів, що утворюються і хімічних з’єднань; 

o окислення розплавленого металу; 

o розкислення компонентів сплаву; 

o розкислення під дією марганцю; 

o розкислення під впливом кремнію; 

o розкислення під впливом титану; 

o розкислення під впливом вуглецю; 

o взаємодія з газоподібним азотом; 

o хімічна взаємодія з воднем; 

o взаємодія з сіркою і фосфором. 

Всі ці хімічні процесси, що відбуваються при зварюванні плавленням, в тій чи 

іншій мірі впливають на якість зварного з’єднання. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКЦІЙ ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ 

При дисоціації здійснюється розпад складних компонентів на окремі атоми 

або складові частини. Виникненню дисоціації сприяє високий температурний 

режим в зоні проведення зварювання і каталітична дія металевого розплаву. 

При проведенні дугового зварювання дисоціації піддаються молекули різних 

газів: кисню, водню і азоту, додатково відбувається розпад вуглекислого газу, 

водяної пари і деяких інших. 

Залежно від умов проведення зварки, 

одержувані при дисоціюванні молекул 

водяної пари компоненти можуть як 

відновлювати, так і окисляти компоненти 

сплаву, присутні в зварювальної ванні.    

                                                                                 Принцип газового зварювання 



Водень, присутній в складі флюсу, також піддається розпаду. Добутий 

вільний атом фтору пов’язує атоми водню, перешкоджаючи його розчинення. 

Окислення металевих компонентів відбувається під впливом газів, які в 

процесі зварювання переходять в атомарний стан. В першу чергу на процес 

окислення величезний вплив справляє атомарний кисень, що отримується з 

молекулярного, що входить до складу атмосфери, окислення металу знижує 

його якість. Додатково окисляти атоми металу можуть пари води, які в 

результаті дисоціації утворюють атомарний кисень. Отримана при окисленні 

окис двовалентного заліза, розчиняючись в розплаві, різко знижує його фізичні 

властивості. При проведенні дугового зварювання окисленню піддаються 

практично всі компоненти, що входять до сталь заготовки, що піддається 

обробці. 

Застосовувана при проведенні роботи захист не завжди дозволяє уникнути 

окислення, тому для поліпшення якості шва проводять розкислення 

компонентів сплаву. Розкислення є відновний процес, при якому здійснюється 

відновлення заліза, що міститься в електрозварювальної ванні. Утворений при 

розкислені кисень перекладається в металі в нерозчинні хімічні з’єднання. Як 

спец. розкислювач застосовується марганець, кремній, титан, алюміній і 

вуглець. Розкислювачі вводяться в зону зварювання через дріт, покриття 

електрозварювальних електродів і флюси. 

Взаємодія з азотом в атомарному стані виникає в процесі розпаду 

молекулярного газу при попаданні в електрозварювальну дугу. Це веде до 

синтезу нітридів, що погіршують якість. 

Взаємодія з сіркою і фосфором знижує якість електрозварні шва в області 

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 № 
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