
25.04.2022 

Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та 

конструкцій з різних металів та сплавів. 

Урок 99 

Тема: Закінчення 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 

При газоелектричному зварюванні нерідко доводиться приділяти особливу увагу 

початку шва та його закінченню. На початку зварного шва завжди є ділянка виходу 

на стаціонарний режим зварювання, де деякі параметри зварювання та зварного шва 

ще не досягли свого оптимального або розрахункового значення, а значить, і якість 

зварного з'єднання не відповідає заданому. При закінченні шва також є ділянка, де 

незавірений або погано заварений кратер є дефектом, усунути який повторним 

переплавленням неможливо.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, у всіх випадках, по можливості, потрібно передбачати виведення початку та 

закінчення шва за межі зварного з'єднання на спеціальні технологічні планки. Планки 

для початку та закінчення шва приварюють до зібраних під зварювання деталей 

напівавтоматичним або ручним зварюванням. Вони повинні мати ту ж обробку, що і 

деталі, що зварюються. Зазор між планкою та деталлю не повинен перевищувати 0,3-

0,5 мм. Якщо початок та закінчення шва вивести за межі зварного з'єднання 

неможливо (кільцеві та кругові шви; непередбачені зупинки), то необхідно 

заздалегідь передбачити способи усунення дефектів на початку та в кінці шва. При 

зварюванні електродом, що не плавиться, найбільш характерним дефектом початку 

шва є вольфрамові включення, що утворюються в момент збудження дуги. Тому 

доцільно збуджувати дугу на металевій або графітовій пластині, а потім перекладати 

дугу на стик, а пластину прибирати. 



Закінчення зварювання необхідно здійснювати так, щоб уникнути кратера. При 

ручному зварюванні це досягається поступовим збільшенням швидкості зварювання 

при одночасному подовженні дуги до урвища. Для заварювання кратера при 

автоматичному зварюванні електродом, що не плавиться, потрібен, як правило, 

спеціальний пристрій у схемі управління зварювальним струмом. Відомі, наприклад, 

резисторні, тиратронні, тиристорні та інші схеми плавного зменшення 

зварювального струму. 

https://www.youtube.com/watch?v=_sUtUcasY5Y 
 

Наприкінці шва не можна відразу обривати дугу та залишати на поверхні металу 

кратер. Кратер може викликати появи тріщини у шві внаслідок вмісту в ньому 

домішок (насамперед, сірки та фосфору). При зварюванні низьковуглецевої сталі 

кратер заповнюють електродним металом, або виводять його убік — на основний 

метал. При зварюванні сталі, схильної до утворення гартівних мікроструктур, 

відведення кратера убік неприпустиме, оскільки в цьому випадку можливе утворення 

тріщин.  

Не рекомендується зварювати кратер, якщо процес зварювання має перерви 

(завдяки обривам і запалюванням дуги). У цьому випадку починається інтенсивне 

утворення оксидних забруднень металу. Кращим способом закінчення шва має бути 

заповнення кратера металом внаслідок припинення поступального руху електрода в 

дугу та повільне подовження дуги до її обриву. 

https://proonedayx.ru/zvarjuvannja/proces-4/13890-osnovni-vidi-zvarjuvalnih-

shviv.html 

https://zen.yandex.ru/media/mastaksvarka/kak-zakanchivat-svarnoi-shov-

5c1d1495e7099e00aa559a26 

 

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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