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Тема: Виконання ручного дугового зварювання простих і середньої складності 

деталей, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей і простих деталей з 

конструкційних сталей, кольорових металів та сплавів 

УРОК 50-51 

Тема уроку: Техніка зварювання неплавким електродом. 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом виконання повітряно-дугового різання деталей, вузлів та 

конструкцій з різних металів та сплавів. 

 Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 ХІД УРОКУ  

Дугове зварювання міді і її сплавів може бути виконана вугільним електродом 

дугою постійного струму при прямій полярності з обов'язковим застосуванням флюсу 

з бури та борної кислоти. У якості присадочного металу застосовуютьсяпрутки з міді 

з присадкою фосфору, олова або кремнію. При товщині виробів більше 5 - 6 мм 

необхідний попередній підігрів до 250 - 350 С. Зварку ведуть тільки в нижньому 

положенні, швидко, без перерв, розташовуючи деталі на сталевих або вугільних 

підкладках щоб уникнутивитікання металу зі зварювальної ванни. 

Дугове зварювання міді графітовим електродом проводиться тільки в нижньому 

положенні. Після зварювання рекомендується проковка швів і швидке охолодження у 

воді. 

Дугове зварювання міді проводиться при підвищеній силі зварювальногоструму, 

що обумовлено значною теплопровідністю міді. Кромки зварювальних деталей 

з'єднуються з мінімальним зазором через високу вологотекучості міді. 

Дугове зварювання міді і її сплавів здійснюється переважно вугільними 

електродами. Присаднимматеріалом є основний метал. У зв'язку з високою 

теплопровідністю міді і її сплавів зварювання ведеться швидко, без перерви, із 

застосуванням підвищеної сили струму і напруги. Для захисту від окислення металу 

застосовують флюси. 

Дугове зварювання міді може бути ручною іавтоматичної з використанням 

плавкого і неплавким електродів. 

Дугове зварювання міді і її сплавів найчастіше виконується вугільним електродом 

дугою постійного струму при прямій полярності з застосуванням флюсу з бури та 

борної кислоти. У якості присадочногометалу застосовують прутки з фосфористої 

міді. Зварювання ведуть в нижньому положенні, розташовуючи вироби на сталевих 

або вугільних підкладках щоб уникнути витік. 

Дугове зварювання міді і її сплавів часто виконується вугільним електродом дугою 

постійного струму при прямійполярності з застосуванням флюсу з бури та борної 

кислоти. У якості присадочного металу застосовують прутки з фосфористої міді. При 

товщині деталей більше 5 - 6 мм застосовують попередній підігрів до 250 - 3500С. 



Зварку ведуть у нижнім положенні, розташовуючи деталі на сталевих або 

вугільних підкладках щоб уникнути витікання металу зі зварювальної ванни. 

Дугове зварювання міді і її сплавів здійснюється переважно - вугільними 

електродами. Присадним матеріалом є основний метал. Для захисту від окислення 

металу застосовують флюси. 

Дугове зварювання міді вугільним електродом застосовується обмежено для 

маловідповідальних з'єднань. Зварювання ведуть вугільними або графітізірованни-ми 

електродами діаметрів 4 - 20 мм в нижньому положенні на постійному струмі прямої 

полярності силою 200 - 700 А довгою дугою щоб уникнути науглероживания металу і 

збільшення пористості. Захисний флюс, складений з прожареної бури і 5% 

металевого магнію, наносять у вигляді пудри на зварювані кромки або дріт, 

попередньо змочені розчином рідкого скла і потім просушені на повітрі. Перед 

зварюванням початкова ділянка підігрівають до 250 - 300 С. 

Дугове зварювання міді і її сплавів може бути виконана вугільним електродом 

дугою постійного струму при прямій полярності з обов'язковим застосуванням флюсу 

з бури та борної кислоти. У якості присадочного металу застосовуються прутки з міді 

з присадкою фосфору, олова або кремнію. При товщині виробів більше 5 - 6 мм 

необхідний попередній підігрів до 250 - 350 С. Зварку ведуть тільки в нижньому 

положенні, швидко, без перерв, розташовуючи деталі на сталевих або вугільних 

підкладках щоб уникнути витікання металу зі зварювальної ванни. 

Для видалення оксидів міді і цинку при газовому зварюванні користуються 

флюсами того ж складу, що і при дуговому зварюванні міді вугільним електродом. 

Для видалення оксидів міді і цинку при газовому зварюванні користуються 

флюсами того ж складу, що і при дуговому зварюванні міді утамувати-ним 

електродом. 

При дуговому зварюванні міді слід врахувати, що теплопровідність міді приблизно 

в шість разів більше теплопровідності заліза. З міцність міді настільки знижується, 

що вже при легких ударах утворюються тріщини. Плавиться мідь при температурі 

10830С. 

Дугове зварювання міді проводиться переважно вугільним електродом при прямій 

полярності в нижньому положенні шва. Важливе значення має вибір режиму 

зварювання. Унаслідок великої теплопровідності міді зварювання виробляється на 

великих силах струму. 
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