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Група: 32 

Предмет: Спецтехнологія 

Модуль 2.2 Виконувати ручне дугове зварювання, наплавлення, повітряно-

дугове різання простих деталей, вузлів та конструкцій 

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

правильну експлуатацію електрозварювального устаткування та раціональне 

використання зварювальних матеріалів. 

Урок 20 

Тема: Види електродотримачів за конструктивним виконанням  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних понять про зварювання, про матеріали 

необхідні для виконання зварювання, підготовка та організація робочого місця 

зварювальника, види зварювання та історія розвитку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

ХІД УРОКУ 

Як вибрати кабель для зварювального апарату 

Зварювання — дуже популярний спосіб з'єднання металевих деталей. Воно 

плавить метал за допомогою зварювальної дуги (дугове зварювання). Коли метал 

застигає, він утворює міцне з'єднання. Щоб ефективно використовувати 

зварювальне обладнання, 

потрібно знати багато деталей і 

тонкощів роботи з ним, вміти 

правильно підключати його, 

вибирати електроди і кабелі. 

Власне, про те, як підібрати 

зварювальний кабель, ми і 

поговоримо сьогодні. 

Яким вимогам повинен 

відповідати кабель? 

Під час вибору дроту для 

підключення затискача маси і 

утримувача електрода, 

потрібно знати кілька 

важливих моментів: 

 Навіть найслабше 

зварювальне обладнання 

здатне видати струм 

великої сили. В середньому, побутові зварювальні апарати працюють із 

струмом силою в районі 150 А, а промислові — до 400 А та вище. 

 Зварювальник повинен мати можливість працювати в різних умовах, у тому 

числі, незручному положенні, і зварювати вироби зі складною формою. 

 Іноді виникає необхідність працювати в спеку або в мороз. 

 Після закінчення робіт кабелі згортають, щоб їх зручніше було 

транспортувати. 



З цих умов можна легко вивести основні вимоги до кабелю: 

 Гнучкість, достатня для того, щоб не виникало проблем при роботі з 

електродом або пальником. 

 Високий рівень стійкості кабелю до механічних пошкоджень, розривів і 

скручування. 

 Матеріал ізоляції кабелю повинен не тверднути, а залишатися еластичним 

навіть за мінусових температур. 

 Великий перетин дроту, щоб знизити вплив потенційних просідань напруги в 

мережі. 

 Стійкість до постійних скручувань і розкручувань. 

Марки і види кабелю для зварювального апарату 

Сьогодні на ринку представлений великий вибір різних кабелів, які розрізняються 

між собою за характеристиками: 

 Одножильні кабелі застосовуються під час роботи з компактними 

зварювальними апаратами. Вони виконані з міді або сплавів з її вмістом. 

Найбільш популярна марка одножильного кабелю — КГ. Перетин таких 

дротів може доволі сильно варіюватися. 

 У багатожильних кабелів широка сфера використання. Їх можна 

використовувати не тільки для зварювання (як дугового, так і 

імпульсного/автоматичного), але і для різання металу. 

 
Маркування зварювального кабелю являє собою поєднання літер і цифр, кожна з 

яких має певне значення. «КЗ» означає «кабель зварювальний», а цифри 

повідомляють про кількість жил. 

Також існують типи кабелю, які призначені для використання за особливих 

температурних умов. Продукція з позначенням «Т» (тропічний) підходить для 

зварювання за температури до + 50 °С. Позначення «КХ» означає стійкість до 

негативних температур до -60 °С. Якщо у кабелю немає такого маркування, 

рекомендується використовувати його лише за помірних температур. 

Значення перетину кабелю для зварювання 

Щоб робота зі зварюванням залишалася безпечною, а ризик поломки обладнання 

був мінімальним, потрібно правильно визначити перетин кабелю. Якщо перетин 



менше потрібного, то за високого навантаження зварювальний апарат може піти у 

захист або перегоріти. 

Необхідний перетин залежить від струму, з яким працює зварювальний кабель, 

тому важливо вміти правильно підбирати кабель, виходячи з параметрів 

зварювання. 

 
Вибір відповідного перетину зварювального кабелю 

У побутових умовах рідко використовуються зварювальні апарати, здатні 

видавати струм більше 200 А, тому спочатку ми розглянемо питання підбору 

кабелю саме для такого обладнання: 

 80-100 А — 6 мм2; 

 до 120 А — 10 мм2; 

 до 189 А — 16 мм2; 

 до 240 А — 25 мм2; 

 до 289 А — 35 мм2. 

Якщо потрібно виконувати завдання професійного рівня, то застосовують 

трансформатори. Діаметр кабелю для такого обладнання буде відрізнятися в 

більшу сторону: 

 до 362 А — 50 мм2; 

 до 437 А — 75 мм2; 

 до 522 А — 95 мм2; 

 до 600 — 120 мм2. 

Завжди користуйтеся правилом: нехай краще перетин буде трохи більше, але він 

ніяк не має бути менше норми. В цьому випадку вам вдасться зберегти 

зварювальний апарат цілим та неушкодженим. 

 



Кабель для підключення зварювального апарата до мережі 

Крім кабелів, які під'єднують до зварювального апарата масу і електрод, 

потрібно також підключати зварку до мережі. Незалежно від типу зварювання і 

сили струму, з яким може працювати обладнання, струм на вході буде набагато 

нижчим. Найчастіше його значення становить 30-50 А і залежить від потужності 

зварювального обладнання. 

Завдяки більш низьким значенням струму, товщина кабелю може бути менше. Її 

значення розраховується, виходячи з необхідної довжини дроту (відстань до точки 

підключення до мережі). Якщо ви користуєтеся інвертором однофазного типу або 

ж трансформатором двофазного типу, то вам вистачить мідного кабелю з 

перетином до 4 мм2. Якщо розетка заземлена, то потрібен буде трижильний кабель, 

а якщо немає — двожильний. 

Зазвичай для комфортної роботи вистачає довжини зварювального кабелю 3-5 

метрів. Якщо потрібно переміщати зварювання по об'єкту, то можна 

використовувати подовжувач. Залежно від його довжини буде відрізнятися 

необхідний перетин: 

 10-20 м — 2,5 мм2; 

 40-60 м — 4 мм2. 

Якщо ви будете постійно користуватися довгим перенесенням, зручно буде 

купити котушку, щоб дріт не плутався під ногами. Це також подовжить його 

експлуатаційний термін. Пам'ятайте, що в згорнутому стані кабель гірше 

охолоджується — це ще одна причина вибрати перетин з запасом, щоб кабель не 

перегрівався. 

Для потужних трифазних зварок промислового рівня необхідний мідний кабель з 

4 жилами і перетином 4-6 мм2. Якщо ви вирішили використовувати алюмінієвий 

кабель, то потрібно збільшити перетин до 16 мм2. 

 
Правила експлуатації 

У якості заключного розділу ми поділимося порадами щодо експлуатації 

зварювальних кабелів: 

 Щоб підключити кабелі до зварювального апарату, потрібно 

використовувати кабельні наконечники. 

 Щоб з'єднати кілька кабелів, потрібно використовувати гільзи. Метод 

скручування для цього використовувати не можна. 



 У інверторних зварювальних апаратах підключення відбувається за 

допомогою байонетів. Це потрібно врахувати при покупці кабелю, інакше ви 

просто не зможете його підключити. До речі, за допомогою байонетів можна 

легко і швидко змінювати полярність струму. 

 Якщо знаєте, що не будете перевищувати певні значення струму, то не беріть 

кабелі з великим запасом — це тільки ускладнить роботу. 

 Не тягніть за кабелі, якщо хочете підтягти зварку до себе. 

 Ніколи не виходьте за межі норми зварювального струму для конкретного 

перетину. 

 Якщо потрібно постійно переміщати зварку по об'єкту, відразу купіть собі 

довгий кабель і котушку. 

Якщо ви підберете кабель потрібного перетину і типу, він довго прослужить вам і 

допоможе досягти дійсно якісного 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 № 

mailto:mTanatko@ukr.net

	Як вибрати кабель для зварювального апарату
	Яким вимогам повинен відповідати кабель?
	Марки і види кабелю для зварювального апарату
	Значення перетину кабелю для зварювання
	Вибір відповідного перетину зварювального кабелю
	Кабель для підключення зварювального апарата до мережі
	Правила експлуатації


