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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9 

ТЕМА РОБОТИ: Зварювальні роботи при ремонті обладнання. 

МЕТА РОБОТИ: Закріплення знань по застосуванню методів 

зварювання при відновленні деталей технологічного обладнання галузі. 

Одержання практичних навичок ручного зварювання. 

Час проведення лабораторної роботи: 2 год. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Під час підготовки до роботи проглянути конспект лекцій, учбо-

ву літературу та систематизувати об’єм знань з основних положень 

проведення зварювальних та ковальських робіт. Уяснити, які основні 

способи і інструмент застосовують для виконання цих видів віднов-

лювальних робіт. 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Перерахуйте основні види та методи зварювання.  

1.2.2 За якими ознаками можна скласти загальну класифікацію 

методів зварювання? 

1.2.3 Які основні види дефектів деталей технологічного облад-

нання усуваються за допомогою зварювання? 

1.2.4 Які основні чинники впливають на вибір того чи іншого 

способу зварювання для поновлення роботоздатності конструктивних 

елементів обладнання?  

1.2.5 Які основні чинники впливають на зварюваність сталей, 

чавунів, алюмінію та його сплавів? 

1.2.6 Перерахуйте обладнання потрібне для виконання того чи 

іншого виду зварювальних робіт. 

1.3 Література для самопідготовки 

1. Рудик Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования пере-

рабатывающих предприятий. / Ф.Я. Рудик. СПб.: ГИОРД. 2006 - 287 с. 

2. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / [Текст] Е.А. Пучин, 

В.С. Новиков, Н.А. Очаковский и др. - М.: КолосС, 2007. - 488 с. 

3. Храмцов Н.В. Металлы и сварка (лекционный курс): Учебное 

пособие, / Н.В. Храмцов, Тюмень: Изд. ТГУ, 2001. - 138 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма роботи 

- відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи; 

- ознайомитись з теоретичними відомостями про методи і ін-

струментальне забезпечення зварювальних робіт, які застосовуються 

при відновленні роботоздатності вузлів та деталей обладнання галузі; 

- ознайомитись з комплектацією робочого місця зварника та за-

собами охорони праці на ньому; 

- розглянути конструкції, уяснити принцип дії, характеристики уста-

новок, які застосовують для зварювальних робіт при ремонті обладнання; 

- провести практичне зварювання натурних зразків елементів обла-

днання тим або іншим способом, змінюючи параметри джерела теплоти; 

- дати рекомендації по придатності того чи іншого способу для 

усунення конкретних дефектів при відновленні деталей; 

- зробити загальні висновки по роботі; 

- відповісти на контрольні запитання; 

- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 

2.2 Короткі відомості з теорії 

2.2.1 Загальна класифікація процесів зварювання 

У сучасній техніці застосовується величезна кількість одержання 

нероз’ємних з’єднань шляхом зварювання. Розробка нових і вдосконален-

ня існуючих процесів відбувається і на цей день. Повна класифікація спо-

собів зварювання базується на безлічі ознак і особливостей, що часто при-

таманні як одному, так і кільком способам. Розглянемо загальну класифі-

кацію, яка характеризує основні ознаки процесів зварювання металів.  

Процеси зварювання поділені на три групи за такими ознаками: 

1 Фізичні ознаки, що характеризують форму енергії, яка викори-

стовується для утворення з’єднання (рисунок 1); 

2 Технічні, які поєднують: способи захисту металу у зоні зварю-

вання, безперервність та ступінь механізації зварювання; 

3 Технологічні, які характеризують особливості кожного з видів 

та способів зварювання. 

У ремонтному виробництві з наведених видів найбільш поши-

рені процеси дугового та газового зварювання. В основному це ручні 

або ж напівавтоматичні способи.  
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Рисунок 1 – Класи зварювання за фізичною ознакою 

 Номенклатура дефектів, які відновлюються за допомогою наве-

дених видів зварювання – це усунення руйнувань (тріщин, поломок, 

розривів) в конструкціях рам, корпусних деталей та ємностей техно-

логічного обладнання.  

У деяких випадках використовують зварювальні пристрої для 

ручного наплавлювання поверхонь деталей з метою збільшення їх ро-

змірів, підвищення зносостійкості робочих поверхонь та кромок то-

що. Часто зварювальне обладнання, при встановленні відповідних 

режимів, застосовують для різання при видаленні дефектних та пош-

коджених частин машини. 

Для відновлення сталевих деталей технологічного обладнання зви-

чайно застосовують електродугове та газове зварювання. Розглянемо 

більш детально ці способи. 
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2.2.2 Газове зварювання 

Газове зварювання використовують при відновленні тонкостін-
них деталей з конструкційних сталей (труб, облицювань, баків, тощо). 
За видом горючих компонентів процесу розрізняють гази: ацетилен, 
водень, пропан-бутан та рідини:гас і бензин. У якості окиснювача ви-
користовують кисень. Найбільше поширення одержали ацителеноки-
сневе і пропан-бутано-кисневе зварювання.  
 Зварювальне обладнання включає: ацетиленовий генератор або 
балон, кисневий балон, редуктори балонні (кисневий та ацетилено-
вий), зварювальний пальник з набором змінних наконечників, шлан-
ги. Зварник працює у спецодягу, очі захищені темними окулярами. 
 
 
 
 
 
 

1 - мундштук; 2 - трубка наконечника; 3 - змішувальна камера; 
 4 - інжектор; 5, 8 - вентилі; 6, 7 - ніпелі 

Рисунок 2 – Схема пальника ацетиленокисневого зварювання 

В залежності від потрібної теплової потужності полум’я паль-
ники різних типів і марок комплектують змінними наконечниками 
(від чотирьох до дев’яти).  

У залежності від співвідношення кисню та ацетилену в горючій 
суміші змінюється вид та характер полум’я (рисунок 3). 
 
 
 
 
\ 
 

 
 
 
 
             Види полум’я пальника 
           а) насичуюче вуглецем; 
           б) нормальне (відновлююче); 

           в) окиснююче. 

Рисунок 3 – Види полум’я і розподіл температури по його зонах 
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Найбільш раціональним є застосування нормального (відновлюю-

чого) полум’я, яке підтримується при теоретичному співвідношенні га-

зів 1HCOβ 222  , але внаслідок забрудненості кисню, цей вид по-

лум’я практично виникає при 3,1...1,1β  . Нормальне полум’я сприяє 

розкисленню металу зварної ванни і одержанню якісного зварного шва, 

тому більшість металів і сплавів зварюють нормальним полум’ям. 

Окиснююче полум’я утворюється при надлишку кисню 3,1β  , 

ядро його менше по довжині з недостатньо різким обрисом і більш 

блідого пофарбування. Температура дещо вища за нормальну, але та-

ким полум’ям сталі зварювати не можна, тому що надлишок кисню 

приводить до окиснення розплавленого металу шва, а сам шов стає 

пористим і ламким. 

Насичуюче полум’я утворюється при надлишку ацетилену 1,1β  , 

який легко розкладається на вуглець і водень. Вуглець легко поглинаєть-

ся розплавленим металом шва і такий режим використовують для на-

сичення вуглецем металу шва для компенсації вуглецю, що вигорів.  

Регулювання зварювального полум’я оцінюють за його формою 

і кольором. Важливе значення має правильний вибір тиску кисню у 

відповідності до паспорту пальника і номеру змінного наконечника. 

Характер полум’я вибирають в залежності від металу, що зварюється, 

наприклад при зварюванні чавуну і наплавці твердими сплавами засто-

совують відновлююче, а при зварюванні латуні – окиснювальне. 

Положення пальника – кут нахилу його мундштука до поверхні 

металу залежить від товщини кро-

мок виробу і теплопровідності ме-

талу. Чим товщий метал і чим бі-

льша його теплопровідність тим 

кут нахилу мундштука більший 

(рисунок 4). На початку зварюван-

ня для швидкого та кращого про-

гріву металу встановлюють найбі-

льший кут нахилу. 

 Рисунок 4 – Кут нахилу пальника 

 Потім у процесі зварювання цей кут зменшують до норми, а у 

кінці знову поступово зменшують, щоб краще заповнити кратер і по-

передити перепалювання металу. 
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 Розрізняють два основних спосо-

би газового зварювання: правий і лівий. 

При правому способі (рисунок 5 а) 

процес зварювання проводиться зліва 

направо. Пальник 4 переміщується 

попереду присадкового прутка 2, а 

полум’я направлене на шов 1. Цим 

забезпечується надійний захист зва-

рювальної ванни від дії атмосфер-

ного повітря та повільне охоло-

дження шва. Цей спосіб дозволяє 

одержувати шви високої якості. 

Рисунок 5 – Способи зварювання 

 При лівому способі пальник переміщується за присадковим пру-
тком і полум’я підігріває кромки, які ще не зварені, готуючи їх до 
зварювання. Цей спосіб зменшує небезпеку перегріву шва і застосо-
вується переважно для зварювання тонкостінних заготовок. 
 Низьковуглецеві сталі зварюються без особливих проблем, за-
стосовують нормальне полум’я і присадковий пруток з зварювального 
дроту Св-08, Св-08А. Відповідальні конструкції з низьковуглецевих 
сталей зварюють з застосуванням низьколегованого дроту Св-08ГА, 
Св-10Г2, Св-08ГС, Св-08Г2С. 
 При зварюванні середньовуглецевих сталей можливе утворення 
у шві і зоні термічного впливу загартованих структур і тріщин.  

Зварювання проводять при злегка насичуючому полум’ї, щоб за-
побігти вигорянню вуглецю. Рекомендують лівий спосіб, щоб знизити 
перегрів металу. При товщині більш 3 мм слід проводити попередній 
загальний підігрів до 250…300 °С або місцевий до 650…700 °С. Вико-
ристовують вище наведені марки дроту і дріт марки Св-12ГС. 
 Зварювання чавуну проводять як при загальному, так і місцевому 
нагріві. Присадкові прутки з чавуну марок ПЧ 1, ПЧ 2, ПЧ 3 і ПЧВ, 
флюс ФСЧ-1 (23% бури, 27% безводного вуглекислого натрію і 50% 
азотнокислого натрію) періодично підсипають в розплавлений шов. 
Полум’я нейтральне або з незначним надлишком ацетилену. 
 Газове зварювання алюмінію та його сплавів дає якісні резуль-
тати при правильному виборі режимів і застосуванні флюсів. Кромки 
з’єднання та присадковий дріт попередньо очищують механічно і хі-
мічно. Зварюють лівим способом нормальним полум’ям з невеликим 
надлишком ацетилену. Залишки флюсу та шлаки ретельно видаляють. 

а) 

б) 
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 2.2.3 Дугове зварювання 

 Дугове зварювання класифікується за основними ознаками: 

 - за видом електрода (таким, що плавиться або не плавиться); 

 - за видом дуги (вільна або стиснена дуга); 

 - за характером дії дуги (прямої або побічної дії, трифазна дуга); 

 Електроди, що плавляться підрозділяють на штучні, дротяні і 

стрічкові. Вони можуть бути як суцільного перерізу, так і порошкові. 

Електроди, що не плавляться – вольфрамові, вугільні і графітові. 

 Дугове зварювання проводять постійним струмом прямої (плюс 

на виріб, мінус на електрод) та зворотної полярності, перемінним 

струмом промислової і підвищеної частоти та пульсуючим струмом. 

При цьому зварювання може виконуватись як одним, двома, так і бі-

льшою кількістю електродів з роздільною або спільною подачею 

струму. 

 В ремонтному виробництві найбільше застосування одержали 

наступні способи: 

 Ручне дугове зварювання проводиться двома способами: електро-

дами, що не плавляться і плавляться. За першим способом (рисунок 6 а) 

дуга 4, що збуджується між електродом 3 і виробом нагріває частини 

виробу і присадковий матеріал 2 до температури плавлення і утворю-

ють ванну розплавленого металу, який після затвердіння перетворюєть-

ся в зварний шов.  

Цей вид зварювання на даний час використовують для з’єднання 

кольорових металів та сплавів і наплавки твердих сплавів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Основні способи ручного дугового зварювання 

Другий спосіб (рисунок 6 б) є основним способом ручного дуго-

вого зварювання.  
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Електрична дуга збуджується між металевим електродом, що 

плавиться 1 і кромками виробу 4, який з’єднується. Загальна ванна 

перетворюється в зварний шов 3. 

Зварювання під шаром флюсу (рисунок 7) характеризується за-

хистом рідкого металу ванни 5 від кисню і азоту повітря розплавле-

ним шлаком 4, що утворився від 

плавлення флюсу 3, який пода-

ється в зону дуги. Після остиган-

ня шва кірка шлаку, яка утвори-

лася на його поверхні легко вида-

ляється механічно. Зварний шов 6 

має високу якість.  

Основним недоліком даного 

способу є великі вкладення тепло-

ти в тіло виробу 7, що суттєво об-

межує використання способу для 

з’єднання тонкостінних виробів. 

Рисунок 7 – Зварювання під флюсом 

Напівавтоматичне зварювання передба-
чає механізовану подачу електрода 1 (у виді 
дроту) в зону дуги, автоматичне – механізова-
на також подача вздовж шва. 

 Дугове зварювання в середовищі захис-

ного газу може виконуватись електродом 3, 

що не плавиться (рисунок 8 а) і електродом 3, 

що плавиться (рисунок 8 б). 

 У першому випадку зварювальний шов 

утворюється за рахунок оплавлення кромок 

виробу, що з’єднується (при необхідності в 

зону подається присадковий матеріал). 

 У другому випадку в зону дії дуги пода-

ється електродний дріт 3, який розплавляю-

чись бере участь у формуванні шва. 

 Запобігає окисненню та азотуванню розп-

лавленого металу струмінь захисного газу 2, 

який відтісняє атмосферне повітря від зони дії 

дуги.  У якості захисного газового середовища 
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найчастіше використовуються інертні гази аргон і гелій, а також вуг-

лекислий газ (зварювальна вуглекислота). 

Рисунок 8 – Схеми зварювання у середовищі захисних газів. 

При відновленні деталей електрозварюванням для одержання 

якісного зварного з’єднання або наплавленого шару важливе значення 

має правильний вибір електрода і дотримання технології зварювання. 

Вибір електрода залежить від характеру дефекту, що усувається, мар-

ки сталі, з якої виготовлена деталь, вимог до зварного шва.  

 У ремонтному виробництві при заварюванні тріщин або поло-

мок використовують зварювальні електроди загального призначення.  

Стержні електродів виготовляють з дроту Св-08 діаметром від 1,6 до 

15 мм. Покриття електродів крім компонентів, що стабілізують горін-

ня дуги, включають захисні шлако- та газоутворюючі, розкислюючі, а 

інколи легуючі елементи, що поліпшують якість зварного шва. 

Як відомо, по зварюваності сталі поділяють на чотири групи: доб-

ре зварювані – сталі з невеликим вмістом вуглецю (до 0,3 %), задовільно 

зварювані (0,3…0,4 % С), обмежено зварювані (0,45…0,50 % С) та пога-

но зварювані з вмістом вуглецю більш ніж 0,55 %. 

Для кожної з цих груп підбирають відповідні марки електродів, умо-

вні позначення яких досить складні і включають в себе велику кількість 

показників. Наприклад, для зварювання легованих теплотривких сталей 

можна застосовувати наступну марку електрода: 

Э-09Х1 МФ-ЦЛ39-4, 0-ТГ)/( Е-Е- 27 - Б20) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75. 

Тип Э-09X1МФ за ГОСТ 9467; марки ЦЛ39, діаметром 4,0 мм; 

для зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей (Т); з особливо 

товстим покриттям (Г); характеристики наплавленого металу і металу 

шва - (27); з основним покриттям (Б); для зварювання у всіх просто-

рових положеннях, крім зверху вниз (2) на постійному струмі зворот-

ної полярності (0). 

 Діаметр електрода приймається у залежності від товщини лис-

тового матеріалу або стінки виробу. 

 Полярність постійного струму приймають у залежності від ха-

рактеристик деталі, що відновлюється. Масивні деталі зварюють або 

на перемінному струмі, або на постійному прямої полярності („+“ на 

деталь), вибираючи відповідну марку електрода, тому що на „+“ тем-

пература на 500…600 °С вища ніж на „–“. тонкостінні деталі зварю-

ють на струмові зворотної полярності. 
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 За вибраним діаметром електрода встановлюють значення зва-

рювального струму. Звичайно для кожної марки електродів значення 

струму вказане на заводській етикетці. 

 Також силу зварювального струму можна визначити за наступ-

ними формулами: 

ed)50...40(I   при 6...4de   мм; 

ee d)d620(I   при de < 4 мм і de > 6 мм. 

 Одержане значення зварювального струму коректують, врахову-

ючи товщину металу і положення зварного шва. При товщині кромок 

(1,3…1,6) de розрахункове значення струму зменшують на 10…15 %, 

при товщині кромок > 3de – збільшують на 10…15 %. Зварювання ве-

ртикальних і стельових швів виконують струмом на 10…15 % мен-

шим ніж розрахунковий. 

 У процесі зварювання електрод здійснює наступні рухи (рису-

нок 9): а – у напрямі осі електрода 1 у зону дуги (швидкість перемі-

щення повинна відповідати швидкості плавлення електрода для підт-

римання постійної довжини дуги ; б – вздовж лінії зварного шва 2. 

При великій швидкості переміщення 

метал електрода може не встигати 

з’єднуватися з основним металом 

(непровар), а при малій – можливі 

перегрів і згоряння металу шва. Шов 

стає широким і товстим, продуктив-

ність зварювання понижується.  
   Рисунок 9 – Рухи електрода 

Рух в – поперечні коливання застосовують для одержання вали-

ка шириною 3…4 de. Подібні коливання уповільнюють остигання ме-

талу, облегшують вихід газів та шлаків, сприяють найкращому сплав-

ленню основного і електродного металу та одержанню якісного шва. 

Кратер, що утворюється в кінці валика необхідно ретельно заварити. 

Техніка виконання зварних швів залежить від виду і просторо-

вого положення шва (рисунок 10). 

Нижні шви найбільш зручні для виконання, тому по можливос-

ті вести зварювання у нижньому положенні. Кутові шви краще вико-

нувати у положенні „човник“ (рисунок 10 а). Зварювання слід почи-

нати з поверхні нижньої кромки і потім переходити на вертикальну 

кромку (рисунок 10 б). 



 14 

Вертикальні шви менш зручні для зварювання, тому їх потрібно 
виконувати короткою дугою знизу догори (рисунок 10 в), при цьому 
краплі металу легше переходять в шов, а поличка, яка утворюється, 
утримує краплі від стікання вниз.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Види просторового положення зварних швів 

Можна також вести зварювання і зверху до низу, але при цьому 

дугу запалюють при положенні електрода перпендикулярному площині 

виробу (положення І рисунок 10 е). Після утворення перших крапель 

електрод нахиляють вниз до положення ІІ. 

 Горизонтальні шви – для їх виконання підготовлюють кромки з 

одним скосом верхнього листа (рисунок 10 г), дугу запалюють на ни-

жній кромці і переводять на поверхню скосу. Горизонтальні шви 

„внахлістку“ більш зручні, тому що нижня кромка утворює поличку, 

яка утримує краплі металу шва (рисунок 10 д).  

 Стельові зварні шви – найбільш важкі для їх виконання і пот-

ребують високої кваліфікації зварника. Застосовують електроди діа-

метром не більш 5 мм при зменшеному значенні зварювального стру-

му. Дуга повинна бути по можливості дуже короткою для полегшення 

переходу крапель металу електрода в кратер шва.  

 У ремонтному виробництві ручне дугове зварювання викорис-

товується, в основному, для заварювання тріщин у сталевих рамних 

несучих конструкціях обладнання, тріщин в корпусних деталях, зава-

рювання пошкоджених шпонкових пазів, відновленні шліців. 
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 Зварювання чавунних деталей пов’язане з значними трудноща-

ми. З-за швидкого охолодження шва відбувається відбілювання чаву-

ну, тобто значна частина вуглецю не встигає виділитися у виді графіту 

і чавун кристалізується у виді білого чавуну – цементиту (Fe3C).  

Нерівномірність нагріву і охолодження деталі при зварюванні, 

різниця коефіцієнтів усадки матеріалу деталі та шва створюють значні 

внутрішні напруження, які є причиною для утворення нових тріщин у 

процесі зварювання і після нього.  

Внаслідок вигоряння вуглецю і кремнію шов виходить пористим 

і забрудненим неметалічними включеннями. 

 Підготовка до зварювання починається до виявлення дефектних ді-

лянок і границь тріщин. Кінці тріщин засвердлюють свердлом 3…4 мм, 

поверхню металу навколо тріщини зачищають до блиску. 

 Основними методами усунення тріщин в чавунних деталях є га-

ряче і холодне зварювання.  

При гарячому зварюванні деталь нагрівають у печі до 650…700°С 

і поміщають в спеціальний термос зі спеціальними люками. Заварю-

ють тріщину електродами ОЗЧ-1, МНЧ-1, МНЧ-2, ПАНЧ-11 та ін. з 

чавунних прутків з покриттям, значну частку якого (до 40…50%) 

складає графіт. Після зварювання проводять віджиг при 600…650°С і 

повільно охолоджують зі швидкістю 50…100 °С/год. 

 Подібне зварювання дозволяє одержувати міцний, щільний і од-

норідний з металом деталі шов. Недоліки – у складності обладнання, 

малій продуктивності, високої вартості відновлення деталей. 

 Холодне зварювання рекомендують вести на заниженому зна-

ченні постійного струму ed)30...25(I   і зворотній полярності, за-

стосовуючи електроди діаметром 3…4 мм врозкид короткими швами 

з проміжним охолодженням до 50…60 °С. Такий спосіб називають 

методом відпалюючих валиків. 

 

 

 

 

 

1 - підготовчі валики; 

2 - відпалюючі валики; 

3- з’єднувальні валики. 
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Рисунок 11 – Заварювання тріщини методом відпалюючих валиків 

 Зварювання у середовищі вуглекислого газу проводять прак-

тично у всіх просторових положеннях дуги. Процес застосовує пос-

тійний струм зворотної полярності. Перед зварюванням кромки виро-

бу повинні бути ретельно очищені від бруду, фарби, оксидної плівки 

та окалини. Найкращі результати дає зварювання при великій щільно-

сті струму не менш ніж 80 А/мм
2
. Використовується електродний дріт 

з низьковуглецевої сталі 

Св-08ГС, Св-08Г2С діа-

метром 0,8…2,0 мм (діа-

метр дроту вибирають за-

лежно від товщини мета-

лу, що зварюється). Зви-

чайно застосовують напі-

вавтомати різних конс-

трукцій з механічною по-

дачею електрода, пальник 

одного з них показаний 

на рисунку 12. 

Рисунок 12 – Пальник для зварювання в СО2 
1 - гнучкий шланг; 2 - наконечник; 3 - дріт; 4 - сопло 

Зварювальний струм установлюється залежно від обраного діа-

метра електродного дроту. Основні режими зварювання напівавтома-

том наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Режими зварювання в середовищі СО2 
Товщина 

металу, 

мм 

Діаметр 

дроту,  

мм 

Сила 

струму, 

А 

Напруга 

дуги,  

В 

Швидкість 

подачі 

дроту, м/год. 

Витрати 

газу, 

л/хв. 

Виліт 

дроту, 

мм 

1,5 0,8…1,0 95…125 19…20 150…220 

6…7 

6…10 

1,5 1,2 130…150 20…21 150…200 

10…13 2,0 1,2 130…170 21…21,5 150…250 

3,0 1,2…1,4 

200…300 

22…25 380…490 8…11 

4…5 1,2…1,6 
25…30 490…680 11…16 10…20 

6 і більш 1,2…1,6 
 



 17 

Зі збільшенням сили зварювального струму збільшується глиби-
на провару і підвищується продуктивність процесу зварювання. На-
пруга дуги залежить від довжини дуги. Чим довша дуга, тим більша 
напруга на ній. Зі збільшенням напруги дуги збільшується ширина 
шва і зменшується глибина його провару. Напруга дуги встановлю-
ється залежно від вибраної сили зварювального струму. 

 Аргоно-дугове зварювання ведеться на постійному і перемінно-

му струмі. Установки для ручного зварювання неплавким і плавким 

електродами (рисунок 13) складаються з зварювального генератора 

або випрямляча 1, баластного реостата 2, газоелектричного пальника 3, 

балона з редуктором для газу та контрольних приладів (амперметра, 

вольтметра, витратоміра газу). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Схеми установок для аргоно-дугового зварювання 

 На рисунку 14 показані пальники для аргоно-дугового зварю-

вання неплавким вольфрамовим електродом, перший пальник розра-

хований на ручну подачу присадкового прутка, а другий забезпечує 

механічну подачу зварювального дроту. 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Пальники для аргоно-дугового зварювання 

1 - корпус; 2 - вольфрамовий електрод; 3 - ручка; 4 - шланг  

електрогазовий; 5 - направляюча; 6 - механізм подачі дроту. 

 Найбільше застосування аргоно-дуговий спосіб одержав при 

зварюванні алюмінію та його сплавів. Процес протікає без викорис-

тання складних флюсів і допоміжних речовин. 

 Зварюють постійним струмом зворотної полярності (можна і пе-

ремінним струмом) з обов’язковим застосуванням осцилятора (прила-
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ду, що підтримує горіння дуги). При товщині кромок до 6 мм викори-

стовують електроди діаметром до 4 мм. 

 Величину струму визначають з розрахунку 30…45 А на 1 мм ді-

аметра електрода, Витрати аргону складають 6…15 л/хв. Зварюють 

при мінімальній довжині дуги (менш ніж 2 мм), що забезпечує енер-

гійне руйнування оксидної плівки внаслідок катодного розпилення і 

покращені умови захисту зони дуги аргоном.  
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2.3 Обладнання робочих місць 

Для кожної ланки (бригади) студентів передбачається два робо-
чих місця: учбове – для виконання розрахунків, роботи з літературою, 
оформлення документів і спеціалізоване – для виконання технологіч-
них операцій. Роботи виконуються на зварювальному столі, оснаще-
ному відповідним обладнанням та захисними пристроями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 15 – Фото поста для зварювання в середовищі СО2 

а) зварювальний стіл; б) джерело живлення; в) балон з вуглекислотою 

а) 

б) в) 
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Комплект документів і наочних посібників включає в себе: ме-

тодичні вказівки, плакати, опис комплектності робочого місця, прави-

ла техніки безпеки. 

2.4 Інструкція з охорони праці 

При проведенні лабораторної роботи потрібно дотримуватися 

правил техніки безпеки за вимогами ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ Работы 

учебные лабораторные.  

2.4.1 Загальні вимоги 

 До лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли 

інструктаж по техніці безпеки, про що був зроблений відповідний за-

пис у реєстраційному журналі. 

2.4.2 При підготовці до лабораторної роботи: 

- до початку лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний 

ознайомитися з правилами безпеки при виконанні роботи; 

- не починати виконання експериментальної частини роботи без 

відповідного розпорядження викладача або лаборанта. 

2.4.3 Під час виконання роботи: 

- не тримати на робочому місці сторонні предмети; 

- не переходити самовільно на інші робочі місця і не пересува-

тися без потреби, по лабораторії; 

- під час усунення дефектів важких та габаритних деталей на-

дійно їх кріпити на робочому місці зварювальника; 

- у процесі зварювання окремі деталі потрібно акуратно у відпо-

відному порядку розташовувати на столі зварювальника, деталі, які 

можуть скочуватися укладати на спеціальні підставки; 

- операції по зварюванню проводити під пильним наглядом ла-

боранта, при роботі удвох не заважати один одному; 

- не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні про-

ходи до аптечки та інвентарю пожежогасіння; 

2.4.4 Після закінчення експериментальної частини роботи: 

- прибрати та здати робоче місце лаборанту або викладачу. 

2.4.5 У разі виникнення пожежі необхідно негайно проінформу-

вати викладача або лаборанта, подзвонити по номеру 101. 

 



 21 

 

2.5 Вказівки по виконанню роботи 

2.5.1 Прочитати теоретичний розділ 2.2, систематизувати знання 

по методах і засобах проведення зварювальних робіт. 

2.5.2 Ознайомитись з програмою роботи, одержати завдання на 

усунення дефектів конкретних деталей та натурних зразків. 

2.5.3 Розглянути та оцінити дефекти представленого зразка, 

проаналізувати ймовірні способи усунення кожного з них, вибрати 

найбільш раціональний спосіб. 

2.5.4 Визначити і прийняти певний діапазон режимів, у яких 

можливе успішне виконання операції зварювання . 

2.5.5 Провести підготовчі роботи необхідні для вибраного спо-

собу усунення дефекту зварюванням. 

2.5.6 Провести зварювальні роботи, змінюючи ступінчасто ре-

жими зварювання у попередньо вибраному діапазоні режимів (не 

менш ніж 3…4 змінень). 

2.5.7 Провести огляд, необхідні виміри одержаних зварних швів, 

визначити раціональний режим зварювання. 

2.5.8 Привести лабораторне обладнання в порядок, здати робоче 

місце лаборантові. 

2.5.9 Оформити звіт з лабораторної роботи. 

2.5.10 Пред’явити викладачеві оформлений звіт, пояснити ре-

зультати, отримані при виконанні роботи. 

3 ЗВІТНІСТЬ ПО РОБОТІ 

Звіт з лабораторної роботи оформлюється у наступному порядку: 

- тема і мета лабораторної роботи; 

- опис оснащення лабораторної роботи натурними зразками, 

  пристосуванням, оснасткою, інструментом; 

- послідовність проведення операцій зварювання, результати 

  експериментів, висновки по використанню способів; 

- загальні висновки по роботі. 
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4 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1 За якими ознаками можна класифікувати способи зварювання? 

2 Які основні способи зварювання застосовують при ремонті те-

хнологічного обладнання? 

3 Перерахуйте основні дефекти обладнання, які можуть бути 

усунені завдяки застосуванню методів зварювання. 

4 За якими параметрами оцінюють зварюваність матеріалів, з 

яких виготовляють деталі обладнання?. 

5 Для усунення якої номенклатури дефектів застосовують мето-

ди газового зварювання? Приведіть приклади. 

6 Для усунення якої номенклатури дефектів застосовують мето-

ди дугового зварювання? Приведіть приклади. 

7 Які горючі речовини застосовують для газового зварювання? 

8 За якими параметрами розрізняють види зварювального по-

лум’я при газовому зварюванні? 

9 Переваги та недоліки газового зварювання. 

10 Які способи дугового зварювання ви знаєте, які з них є тра-

диційними у ремонтному виробництві? 

11 Дайте порівняльну характеристику основним методам зварю-

вання чавуну. 

12 Дайте порівняльну характеристику основним методам зварю-

вання алюмінію та його сплавів. 

13 Назвіть основні переваги та недоліки дугового зварювання 

під шаром флюсу. 

14 Переваги та недоліки зварювання в середовищі СО2. 

15 Переваги та недоліки зварювання у середовищі аргону. 
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