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Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити збереження, 

правильну експлуатацію електрозварювального устаткування та раціональне 

використання зварювальних матеріалів. 

Урок 83 

Тема: Технічні характеристики електродотримачів. 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних відомостей про приймання й здавання 

зміни, забезпечення  збереження, правильну експлуатацію електрозварювального 

устаткування та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

  Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 
 

ХІД УРОКУ 

   

 

 Держак зварювальний 

Електродотримачі є необхідним аксесуаром при проведенні будь-яких видів 

зварювальних робіт методом ручного дугового зварювання (ММА). Основним 

призначенням цього пристрою є підведення струму до зварюваних деталей і його 

надійна фіксація в заданому положенні. Від цього механізму безпосередньо 

залежить якість, продуктивність і безпеку зварювання. 

Пристрій і основні характеристики зварювальних електродотримачів 

Конструктивно стандартний утримувач включає в себе: 

 ізольований корпус (рукоятку); 

 затискну латунну частина (губки); 

 рухливий фіксуючий механізм; 

 сполучне пристосування для зварювального кабелю. 

Залежно від виду затискного механізму конструкція і принцип дії пристрою 

можуть відрізнятися. 

Основними технічними характеристиками зварювального держака є: 

 Максимально допустимий зварювальний струм; 

 Діаметр використовуваних електродів; 

 Вага і габарити пристрою; 

 Тип під'єднання зварювального кабелю; 

 Механічна міцність і вологозахищення  корпусу. 



Дані параметри мають важливе значення при виборі держателя для проведення 

певних видів зварювання. 

Види електродотримачів і їх характеристика 

За типом затискного механізму держаки для зварювального апарату 

поділяються на: 

 важільні (пружинні); 

 гвинтові (затискні); 

 цангові; 

 вилочні. 

Важільні - є найбільш поширеними за рахунок простоти і зручності в роботі. 

Затискної механізм виконаний у вигляді кліщів з латунними губками, в які 

вставляється хвостовик електрода і закріплюється за допомогою розтискної 

пружини. Дозволяють швидко змінювати електроди і фіксувати їх в різних 

положеннях щодо рукоятки. Основний недолік - поступове ослаблення розтискної 

пружини в ході експлуатації, що призводить до погіршення контакту і фіксації 

електрода в затискних губках. 

Гвинтові - мають верхню поворотну частину з отворами для вставки 

електродів, які затискаються в ній шляхом обертання рукоятки. Забезпечують 

надійне кріплення, але при цьому можуть фіксувати електрод тільки в одному або 

двох положеннях щодо рукоятки. 

Цангові - затискний механізм у них виконаний у вигляді цангового патрона. 

Забезпечує надійне кріплення, але має обмеження по величині зварювального 

струму. Застосовується в основному для точної аргоно-дугового зварювання 

малими струмами невеликих деталей. 

Візки - в даний час використовуються рідко, в основному для побутових цілей. 

Фіксація електрода здійснюється за рахунок пружних властивостей сталевих 

прутків, між якими він затискається. Дозволяють надійну фіксацію, але мають ряд 

істотних недоліків, в тому числі трудомісткість при зміні електродів, нагрів 

рукоятки під час роботи та ін. 

 

 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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