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Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та 

конструкцій з різних металів та сплавів. 

Урок 96 

Тема: Положення електрода, коливальні рухи електродом. 

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 

 Коливальні рухи електрода. Для одержання валика потрібної ширини роблять 

поперечні коливальні рухи електрода (рис. 5). Якщо пересувати електрод тільки 

уздовж осі шва без поперечних коливальних рухів, то ширина валика визначається 

лише зварювальним струмом і швидкістю зварювання і становить від 0,8 до 1,5 

діаметра електрода. 

Рис. 5. Коливальні рухи 

електрода:  

1— за напрямком ламаної лінії;  

2 — напівмісяцем за напрямком 

шва;  

3 — напівмісяцем за напрямком 

руху електрода;  

4 — рух електрода 

трикутником;  

5, 6 — петлеподібний рух 

електрода. 

 Найчастіше застосовують шви, 

ширина яких становить від 1,5 до 4 діаметрів електрода, які мають бути отримані за 

допомогою поперечних коливальних рухів.      

Найпоширенішими видами поперечних рухів електрода при ручному зварюванні є 

такі: 

 у напрямку за ламаною лінією;  

 напівмісяцем, зверненим кінцями до наплавленого шва;  

 напівмісяцем, зверненим кінцями за напрямком зварювання;  

 трикутниками;  петлеподібними, із затриманням у певних місцях.  

Поперечні рухи за ламаною лінією часто застосовують для одержання 

наплавлених валиків:  

 при зварюванні листів впритул без скосу кромок у нижньому положенні;  

 у тих випадках, коли немає можливості прожогу зварювальної деталі.  

Рухи напівмісяцем, зверненим кінцями до спрямованого шва, застосовують: 

  для швів упритул зі скосом кромок;  

 для кутових швів з катетом, меншим за 6 мм, які виконуються у будьякому 

положенні за допомогою електродів, діаметр яких дорівнює 4 мм. 



 Рухи трикутником застосовують при:  

 виконанні кутових швів з катетами шва, не більшими за 6 мм;  

 швів упритул, зі скосом кромок у будь-якому просторовому положенні.  

У цих випадках досягається добрий провар кореня та задовільне формування шва.    

Рухи у вигляді петель (петлеподібні) при:  

 виконанні швів, які вимагають значного прогрівання металу по краях шва;  

 зварюванні листів з високолегованих сталей.  

Високолеговані сталі мають високу плинність і для задовільного формування 

шва доводиться:  

 затримувати електрод на краях для того, щоб запобігти прожогу;  

 у центрі шва з витіканням металу зі зварювальної ванни при вертикальному 

зварюванні.  

Петлеподібні рухи можна замінити рухами півмісяцем із затримкою дуги по краях 

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 
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