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Тема уроку: Ручне зварювання сплавів на основі міді покритими 

електродами. 

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  

Не зважаючи на всі труднощі при зварюванні міді, можна заварити будь-яким із 

способів зварювання плавленням, а також і термомеханічними, і механічними 

способами. Проаналізуємо всі можливі способи які задовільняють вимогам завдання, а 

саме стикове з'єднання, в нижньому положенні товщиною 12 мм та довжиною 3200 

мм, виробництво - серійне. 

Газове зварювання (Г)- не задовольняє вимоги завдання, оскільки газове 

зварювання головним чином використовується при ремонтних роботах. Газове 

зварювання міді товщиною більше 12-15 мм здійснюється у вертикальному положенні 

одночасно з обох боків двома зварниками. Даний варіант незадовільний, бо спосіб є 

малопродуктивним, а також однією з умов завдання - нижнє положення зварювання.  

Ручне дугове зварювання графітовим електродом (АН) - при відповідному 

виборі присадного металу і флюсу можна отримати задовільну якість зварного 

з'єднання. М1 товщиною 12 мм зварюють з V подібним розчищенням кромок з кутом 

розкриття 70-90? і притупленням 2-3 мм і попереднім підігріванням Т=400-6000С. 

Виконуючи зварювання даним способом механічні властивості - щільність суцільність, 

а також корозійна стійкість таких зварних швів є достатньо високими. Даний спосіб 

задовольняє вимоги завдання, але даний спосіб застосовують обмежено, переважно 

для виробів, що не потребують витривалість на значні навантаження. Тому даний 

спосіб не рекомендуємо для серійного виробництва.  

Ручне дугове зварювання покритим електродом (Е) - зварюють будь-які 

товщини. Але для зварювання товщини більше 10 мм необхідне виконання двобічного 

Х-подібного розроблення кромок. При зварюванні 12 мм необхідно виконувати 6 

проходів, якщо взяти до уваги протяжність шва в 3200 мм, необхідно виконувати різні 

технологічні способи для зменшення усадкових напружень, а тобто зварювання 

каскадами або зварювання гіркою, що призводить до збільшення обсягів роботи 

зварювальника, а значить до збільшенні вартості робітника. При зварюванні покритим 

електродом, якщо забезпечуються рівноміцність, то не відбувається 100% 

забезпечення електропровідності. Проте при за технологією зварювання даний спосіб є 



достатньо простим і потребує не високу кваліфікацію зварника. Отже даний спосіб є 

рекомендований для зварювання, але має певні недоліки: кількості проходів та 

необхідності розробки кромок, через що виконання з'єднання займатиме значний час, 

що при серійному виробництві є важливим. 

Неплавким електродом в інертних газах (ІН)-використовують для стикових 

з'єднань міді товщиною 1-20 мм. Даний спосіб забезпечує найкращу якість 

зварювального шва. Відповідний інертний газ забезпечує гарний захист зони 

зварювання, а також більш сконцентровану дугу. Отже ІН є найбільш поширеним 

способом зварювання для зварювання через високу якість зварювального 

з'єднання.Цей спосіб найбільш рекомендований. 

Плавким електродом в інертних газах (ІП) - зварювання міді плавким електродом 

в захисних газах характеризується більшою продуктивність у 2-3 рази, порівняно з 

використанням неплавкого електрода, однак при цьому ускладнено забезпечення 

стабільного горіння дуги і отримання без пористих зварних швів особливо при 

щільності струму більше 300 А/мм2. При зварюванні в суміші аргону з азотом (вміст за 

масою останнього від 8 до 30%) процес іде досить стабільно, однак є значне 

розбризкування, яке зменшується при щільності струму 230-240 А/мм2. При збільшені 

цього показника до 300 А/мм2 розбризкування ще більше зменшується, але в кратерах 

шва утворюються щілини, особливо у швах з жорсткими вузлами. 

Найкраще формування досягається при зварюванні в чистому аргоні та гелію. Даний 

спосіб є рекомендований для даного способу зварювання, через високий захист, але 

потрібно використовувати оптимальні режими для якісного шва. 

Плавким електродом в активних газах (АП) - процес зварювання в чистому азоті 

досить стабільний, ніж у зварювання в інертних газах, але розбризкування значно 

більше, більша глибина проплавлення. Але слід пам'ятати, при струмах більших 

Ізв=220 А пори будуть утворюватися. Тому даний спосіб рекомендують обмежено. 

Зварювання під флюсом (Ф) - однією з переваг даного способу - це зварювання без 

розробки кромок основного металу товщиною 12 мм, а також технологічний процес, 

як правило, не передбачає застосування попереднього підігріву, висока 

продуктивність. Недоліками способу є крупне зерно та гірші механічні властивості. 

Проте даний спосіб широко застосовується. В умові завдання положення зварювання - 

нижнє, що задовольняє умовам зварювання під флюсом. Також зварюванням під 

флюсом легко виконати зварювання довжиною 3200 мм, що для серійного 

виробництва є важливим. 

Електрошлакове зварювання (Ш)- не задовільняє умови положення зварювання, 

а саме нижнє положення. 

Електронно-променеве зварювання (ЕП) - пов'язане з труднощами, обумовлени-

ми інтенсивним випаровуванням металу у вакуумі при перегріванні вище температу-

ри плавлення і його високій теплопровідності. Завдяки висококонцентрованій потуж-

ності променя внаслідок втрат на випаровування послаблюється переріз шва тонколи-

стового металу, а при зварюванні металу великих товщин - є розбризкування металу і 

незадовільне формування зварного шва, тому рекомендують обмежено. 

Плазмове зварювання - забезпечує гарну якість зварного з'єднання за рахунок 

сконцентрованого потужного струменя, що дає змогу внести значний питомий 



тепловклад в зварювальні кромки. Перевагою такого способу є те, що він потребує 

мінімум присадкового металу, розроблення кромок і зняття механічним шляхом 

підсилення не потрібно, плавно регулюються режими зварювання. Але даний спосіб 

раціональний у використанні зварюванні міді при товщина більше 30 мм. Тому даний 

спосіб не рекомендуємо. 

Електричнеконтактне зварювання - зварювання даним способом затруднено 

внаслідок великої електро- і теплопровідності М1, а також вузького діапазону 

температур, в якому метал може зварюватися тиском. Точкове та шовне зварювання 

міді потребує особливо жорстких режимів, використання теплових екранів із 

нержавіючої сталі (завтовшки 0,25 - 0,35 мм) між електродами та деталями або 

використання металокерамічних електродів (вставок) із молібдену чи вольфраму для 

зменшення стікання тепла в самі електроди. Даний спосіб не рекомендується для 

використання через складність технології та через велику товщину місця зварювання. 

Стикове зварювання опором - концентрований нагрів контактної зони і великі 

швидкості осадження виключають можливість знеміцнення металу і забезпечують 

високі пластичні і електричні властивості з'єднань при зварюванні. Проте даним 

способом складно забезпечити зварюванні товщиною 12 мм через, що даний спосіб 

не рекомендуємо. 

Стикове зварювання міді оплавленням - не рекомендується через складність 

підтримання на торцях зварюваних деталей шар рідкого металу. 

Ультразвукове зварювання - дозволяє отримати з'єднання з високю статичною 

міцністю на зрізання та відрив на рівні цих показників для основного металу, але при 

зменшенні кроку між точками міцність зменшується внаслідок перешкодженя взаєм-

ному переміщенню зварюваних деталей. Даний спосіб рекомендований для зварю-

вання тонкостінних деталей, тому для виконання умови завдання не рекомндуємо. 

Проаналізувавши найбільш поширені способи зварювання можна сказати, що для 

виконання умови завдання задовільняють такі способи зварювання: в інертних газах 

плавким та неплавким електродом, а також як зварювання виконується в нижньому 

положенні можна застосувати зварювання під флюсом. 

 Зварювальні матеріали та їх підготовка 

Для зварювання в інертних газах плавким електродом необхідно обрати газ, дріт. 

Найкраще формування зварювального шва відбувається в середовищі аргону та 

гелію. Гелій в порівняні з аргоном має більшу продуктивність. Тому вибираємо гелій, 

для зварювання застосовують гелій високої чистоти (99,80% за об'ємом). Підготовка 

газу до зварювання полягає у перевірці, щоб на шляху не зустрічалися мастильні 

ділянки. Зварювальний дріт має бути близьким до складу основного металу. Згідно 

стандарту обираємо дріт марки МНЖКТ 5-1-0.2-0.2, який близький за складом і має 

покращенні механічні властивості та рекомендується в літературі. Зобразимо 

хімічний склад дроту та механічні властивості у таблицях. 

Таблиця 4.1 Хімічний склад дроту МНЖКТ 5-1-0.2-0.2  

Ni Mn Fe Si Ti Pb Zn C Домішок 

5.0-6.5 0.3-0.8 1.0-1.4 0.15-0.3 0.1-0.3 0.005 0.5 0.03 0.7 

 



Таблиця 4.2 Механічні властивості дроту МНЖКТ 5-1-0.2-0.2  

Марка уВ, МПа 

МНЖКТ 5-1-0.2-0.2 440 

Підвищений вміст нікелю надасть конструкції більшої пластичності у місці 

зварного з'єднання, та саме цей дріт забезпечує рівноміцність зі мідним сплавом. 

Для зварювання в інертних газах неплавким електродом присадковий дріт обираємо 

той, що і для ІП. Неплавкий вольфрамовий електрод обираємо класу ЭВЛ. Легування 

вольфрамового дроту сприяє збільшенню несучої спроможності максимального 

струму, підвищують зносостійкість, знижують забруднення вольфрамом зварного шва, 

покращують запалювання дуги. Лантан надає найбільш тривалу збереженість 

першочергової заточки, що надає перевагу при зварюванні над іншими електродами на 

постійному та змінному струмі. Згідно стандартів масова частка оксиду лантана 

складає 1.1-1.4 %, домішки не більше 0,05 %. Підготовка вольфрамового електроду 

полягає в перевірці відсутності на поверхні раковин, розшарувань, тріщин, окислів, 

залишків технологічної змазки, сторонніх домішок, забруднень та заточення 

електроду. Зварювальний дріт необхідно прогартовувати при температурі 2000С не 

більше двох годин. Якщо зварювальний дріт знаходиться на повітрі більше восьми 

годин, то гартування необхідно повторити. Дана підготовка дроту виконується як для 

ІП так і для ІН. Газ обираємо аргон вищого сорту (99,993 % Ar) 

Для зварювання під флюсом необхідно обрати зварювальний дріт та флюс. 

Зварювальний дріт, той який комбінується в поєднанні з флюсом. Флюс для міді має 

бути з мінімальним вмістом кисню та водню, також вибір флюсу залежить від 

товщини зварювальних деталей. Опираючись на умови завдання, необхідно обрати 

флюс сухої грануляції АНМ-13. З флюсом АНМ-13 комбінується дріт. Зобразимо 

хімічний склад флюсу АНМ-13 в таблиці 4.3 

Таблиця 4.3 хімічний склад АНМ-13 

SiO2 Al2O3 MnO Mn2O3 MgO TiO2 CaF2 CaO FeO P S 

32-36 8-12 8-12 0.2-1 15-18 0.7-1.5 22-30 6 1 1  1 

Підготовка флюсу до зварювання полягає в прогартовуванні флюсу для зменшення 

вологи, яка шкідливо впливає на зварне з'єднання міді. Гартувати флюс необхідно 

при температурі 300-4000С. Гартувати флюс не рекомендують в ємностях великого 

об'єму, через ускладнення прогріву всього об'єму флюсу, тому необхідно 

використовувати спеціальні печі. Хімічний склад зварювального дроту становить: 

99,9% Сu; 0,10% домішок. Зварювальний дріт необхідно зачистити, знежирити та 

прогартовувати при температурі 2000С не більше двох годин. Якщо зварювальний 

дріт знаходиться на повітрі більше восьми годин, то гартування необхідно повторити.  
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