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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 7 

Тема: Пряма й зворотна полярність 

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 

Якісне та правильне виконання зварювальних робіт на пряму залежить від 

встановлених  налаштувань апарату. Кожен, хто стикався зі зварювальним 

апаратом чув про пряму та зворотну полярність.  

Полярність грає дуже важливу роль у зварюванні та його результаті. Від неї 

залежить сам процес, якість шва, яку кількість електрода Ви витрачаєте. Потрібно 

розуміти, що це таке, на що впливає та як і коли її правильно встановлювати.  

Спочатку розглянемо, деякі особливості зварювання постійним током 

1. Процес є дуже акуратним (невелика кількість  розбризкування металу, 

зварювальний шов рівний та якісний; 

2.  Потрібно враховувати, що катод і анод нагріваються не одночасно, тому від 

методу підключення залежить яка кількість електроду, який плавиться буде 

переноситься на деталь; 

3. Під час роботи краще використовувати струбцину, що прижимається. 

Тепер з'ясуємо, що ж таке пряма полярність 

Це така схема підключення, коли до гнізда “+” додається маса, а до “-” 

електрод. При такому підключенні анодна пляма утворюється на заготовленнях. 

Ось ряд особливостей такого підключення: 

 відбувається правильний та глибший  прогрів металу;  

 електрична дуга є нестабільною; 

 якщо використовувати певні зварювальні матеріали, то коефіцієнт 

наплавляння зросте; 

 з одного боку вуглець ввійде у масу металу виробу, а з іншого відбудеться 

зниження глибини проварювання; 
 можна використовувати вищу силу струму, через те, що електрод і присадний 

дріт менше нагріваються; 

 плюс до всього пряма полярність впливає на склад матеріалу, коли вже 

опиняється у шві; 

 процес виконується швидше; 



  

Зворотна полярність - маса приєднана до гнізда ”-”, а електрод до гнізда “+”. 

При такій полярності анодна пляма утворюється на електроді.  

Переваги: 

 зменшується вигорання легуючих елементів; 

 шов буде широким, але не досить глибоким; 

 присадний матеріал з електрода легко відділяється великими краплями; 

 без пропалів можна спокійно варити тонкий метал перетином 1 - 3 мм; 

 виріб менше нагрівається; 

 набагато менше бурління вуглецю у зварювальній ванні; 

 знижується ризик температурних деформацій; 

Підсумок, який можна зробити: пряму полярність слід використовувати, коли 

необхідно з'єднувати товсті деталі причому шви повинні бути глибокими. Це дає 

можливість працювати з деталями з алюмінію, чавуну та інших складних сплавів.  

Зворотна полярність використовується коли потрібно працювати з тонкими та 

легкоплавкими металами.  

https://www.youtube.com/watch?v=M_BMLla59zs 

https://www.youtube.com/watch?v=h9E7uRMZyHU 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке полярність? 

2. Що таке анодна пляма? 

3. Що таке електрична дуга? 

4. Що таке коефіціент наплавляння? 

5. Які існують полярності? 

 

 

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 № 
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