
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 
 ГОСПОДАРСТВА ТА  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
Кафедра автомобілів та автомобільного господарства  

  
 
 
  

12-01-08 
 

 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
                       

до лабораторних робіт з дисципліни “Метали і зварювання в  
будівництві” для студентів за напрямом підготовки 6.170202  

«Охорона праці» денної та заочної форм навчання 
(частина перша) 

 
Рекомендовано методичною комісією 

                                      за напрямом підготовки 6.170202  
«Охорона праці»  

                                              Протокол №3 від 25.10.2013 р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рівне – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Мета-
ли і зварювання в будівництві” для студентів за напрямом підготов-
ки 6.170202 «Охорона праці» денної та заочної форм навчання (час-
тина перша) / Пахаренко В.Л., Колесник О.А., Пікула М.В., – Рівне: 
НУВГП, 2013. – с.33 

 
Укладачі: Пахаренко В.Л., к.т.н., доцент; Колесник О.А., к.т.н., 

старший викладач; Пікула М.В., старший викладач. 
 
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри автомобілів та ав-

томобільного господарства, професор  Марчук М.М. 
 
 

ЗМІСТ 
Лабораторна робота № 1 “Дослідження процесу поздовжнього 
прокатування”....................................................…….………………. 

 
3 

Лабораторна робота № 2 “ Дослідження конструкції та роботи  
гідравлічного преса”………………….................................................

 
8 

Лабораторна робота № 3“ Дослідження процесу лиття у разові  
піщано-глиняні форми”…….............................................................. 

 
12 

Лабораторна робота № 4“ Дослідження процесу лиття в кокіль і  
відцентрового лиття” ......................................................................... 

 
19 

Лабораторна робота  № 5 “ Дослідження процесу ручного  
електро-дугового зварювання……………………………………… 

 
25 

Список рекомендованої літератури.................................................... 33 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                            © В.Л. Пахаренко, 
     О.А. Колесник, 

                                                                                М.В. Пікула, 2013  
                                                                            © НУВГП, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3

Лабораторна робота № 1 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОЗДОВЖНЬОГО  

ПРОКАТУВАННЯ 
Мета роботи: Ознайомитись із процесом поздовжнього прока-

тування, будовою і класифікацією прокатних станів; скласти пас-
порт лабораторного прокатного стану; навчитись оцінювати поздо-
вжнє прокатування різними коефіцієнтами; встановити взає-
мозв’язок відносних коефіцієнтів з абсолютними. 

Забезпечення роботи:  лабораторний прокатний стан;  штанген-
циркуль;  кронциркуль;  секундомір; свинцеві зразки. 

Теоретичні відомості 
При поздовжньому прокатуванні пластична деформація металу 

здійснюється при його проходженні між двома валками перпенди-
кулярно до осей, які обертаються у протилежні сторони. 

 В процесі прокатування штаба металу з початковою висотою 
безперервно втягується у зазор між металом і валками (рис. 15).  

 
Рис. 1.1. Схема поздовжнього прокатування 

 
Заштрихована зона ABCD – зона деформації. Вона обмежена 

площинами входу AD і виходу BC та дугами контакту AB і CD, які 
опираються на центральний кут α. У зоні деформації штаба змінює 
свою форму, збільшуючись у довжину та ширину при відповідному 
зменшенні висоти. 

Умову захоплення металу валками можна записати, спроектува-
вши на горизонтальну вісь нормальну силу N і силу тертя T, які ді-
ють на заготовку зі сторони валків: 

αα cosTsinN ⋅<⋅                                                 (1) 
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Кут α називається кутом захоплення. Виразивши силу тертя як 
NfT ⋅= , де f - коефіцієнт тертя, та підставивши цей вираз у фо-

рмулу (1), отримаємо: 

            αα cosfsin ⋅<  або αtgf >                                 (2) 
Таким чином, для здійснення захоплення металу валками необ-

хідно, щоб коефіцієнт тертя між валками і заготовкою був більшим 
за тангенс кута захоплення. 

Для здійснення процесу прокатування застосовується комплекс 
технологічних машин – прокатний стан. 

Крім основної операції – пластичної деформації, на прокатному 
стані виконують різноманітні допоміжні операції. Пристрої, які за-
безпечують деформацію металу у валках, називають основним об-
ладнанням, а лінія, по якій їх розміщають – головною лінією прока-
тного стану. Основні елементи такої лінії показані на рис. 16. 

 

 
Рис. 1.2. Схема розміщення основних вузлів головної лінії: 

1 - робоча кліть з валками; 2 - шпиндель; 3 - шестеренна кліть; 4 - головна му-

фта; 5 - маховики; 6 - редуктор; 7 - корінна муфта; 8 - двигун прокатного стану 

 
Основним інструментом при прокатуванні є валки, які поділяють 

на гладенькі та калібровані. На гладеньких валках (рис. 1.3., а) про-
катують листи, стрічку і широку штабу, а на каліброваних (рис. 1.3., 
б) усі види сортового прокату. Калібровані валки мають на робочій 
поверхні канавки – рівчаки, сукупність яких утворює калібр (рис. 
1.3., в). 

Валки мають робочу частину – бочку 1, шийки 2 для підшипни-
ків і хрестоподібні кінці (трефи) 3 для з’єднання за допомогою муф-
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ти з приводом або сусідньою парою валків. Комплект прокатних 
валків із станиною утворює робочу кліть. 

 

 
Рис. 1.3. Робочий інструмент для прокатування:  

а) гладкі валки; в) калібрувальні валки; в) калібр 

 
 

 
Рис. 1.4.. Схема робочих клітей:  

а) двохвалкові; б) двохвалкові; в) чотирьохвалкові; г) багато валкові 

 
Робочі кліті по числу і розміщенню валків можуть бути двохвалкові 

(рис. 1.3.,а), трьохвалкові (рис. 1.3.,б), чотирьохвалкові  
(рис. 1.3.,в), у яких два валки робочих і два опорних, та багатовалкові 

(рис. 1.3.,г) у яких також два валки робочих, а інші – опорні. Використання 
опорних валків дозволяє застосувати робочі валки малого діаметру, завдя-
ки чому зменшується зусилля деформації та збільшується витяжка.  

За основний параметр обтискних сортових прокатних станів звичайно 
приймають діаметр бочки валків, наприклад, блюмінг 1500 (діаметр бочки 
валка 1500мм), а листових станів – довжину бочки валків, яка визначає 
максимальну ширину прокатуваного листа чи штаби, наприклад слябінг 
3600 (довжина бочки валка 3600мм). 
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Оцінка деформації виконується коефіцієнтами деформації, які 
розділяються на абсолютні та відносні.  

До абсолютних коефіцієнтів відносяться: 
        а) абсолютне обтискання, мм 
                                 10 hhh −=∆                                                       (3) 
        б) абсолютне розширення, мм 
                                 01 bbb −=∆                                                       (4) 
       в) абсолютне видовження, мм 
                                 01 lll −=∆                                                         (5) 

У цих формулах 000 ,, lbh - розміри штаби металу до про-

катування; 111 ,, lbh - розміри штаби металу після прокату-
вання (рис.1.5.), мм 

Відношення абсолютних коефіцієнтів до початкових величин до-
зволяє отримати відносні коефіцієнти: 

      а) відносне обтискання  

       
0

10

0 h

)hh(

h

h −
==

∆
ε  ,     (6) 

       б) відносне розширення 

                             0

01

0 b

)bb(

b

b
a

−
==

∆
   ,                                           (7) 
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Рис. 1.5. Штаби металу до і після прокатування 
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Одним із основних коефіцієнтів, що характеризує процес прока-
тування, є коефіцієнт витяжки 

0

1

l

l
=λ . Цей коефіцієнт пропорційний 

площі поперечного перерізу до і після прокатування: 

                                
1

0

0

1

F

F

l

l
==λ                                                      (9) 

При прокатуванні широких тонких штаб розширення незначне, 
тобто 01 bb ≈ , тоді: 
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h
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⋅

⋅
==λ                                              (10) 

Теоретичні дослідження показали, що коефіцієнти поздовжнього 
прокатування залежать, перш за все, від абсолютного обтискання 

h∆ . 
Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитись з сутністю поздовжнього прокатування, умо-
вою захоплення металу валками і з будовою та призначенням осно-
вних частин прокатного стану; 

2. Скласти схему лабораторного прокатного стану, вказавши йо-
го основні частини; 

3. Визначити основні параметри лабораторного прокатного ста-
ну:  

-тип прокатного стану;  
- вид робочої кліті і кількість валків; 
- діаметр валків, мм; 
- довжина бочки валків, мм; 
- число обертів валків, об/хв.; 
- тип, потужність та число обертів електродвигуна; 
- передаточне число редуктора та шестерної кліті (загальне пере-

даточне число прокатного стану). 
4. Ознайомитись із методикою визначення коефіцієнтів дефор-

мації. 
5. Послідовно прокатати свинцеві штаби, збільшуючи абсолютне 

обтискання від однієї штаби до другої (0.5 мм; 1.0 мм; 1,5 мм; 2.0 
мм). Записати результати у табл. 1.1. 

6. Визначити значення всіх коефіцієнтів деформації. 
7. Побудувати графічні залежності відносних коефіцієнтів та ко-

ефіцієнту витяжки у функції абсолютного обтискання. 
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8. Зробити висновок по роботі. 
 

Таблиця 1.1. 
Таблиця результатів вимірів та обчислень 

Початкові 
розміри 

штаб, мм 
 

Кінцеві 
розміри 

штаб, мм 

Площі  по-
перечного 
перерізу, 

мм2 

Абсолютні 
коефіцієнти, 

мм 

Відносні 
коефіцієнти

Коефі-
цієнт 

витяжки 

λ  
0h  0b  0l  0h

 
0b

 
0l

 

F0 F1 Δh Δb Δl ε a  е 

      

 
Контрольні запитання 

 1. У чому сутність процесу поздовжнього прокатування?  2. За 
рахунок чого метал втягується у зазор між валками? 3. Що назива-
ється зоною деформації і де проходять її границі? 4. Як математич-
но записується умова захоплення металу валками? 5. Із яких основ-
них вузлів складаються головна лінія прокатного стану? Для чого 
вони служать? 6. Що є основним інструментом для прокатування? 
Види інструменту. 7. Які бувають робочі кліті по числу і розміщен-
ню валків? 8. Який параметр приймається за основний на листових і 
сортових прокатних станах? 9. Які переваги багато валкових робо-
чих клітей?10. Що відноситься до абсолютних коефіцієнтів дефор-
мації при прокатуванні? Як вони визначаються? 11. Що відноситься 
до відносних коефіцієнтів деформації? Як вони визначаються? 12. 
Як визначається коефіцієнт витяжки? 

 
Лабораторна робота № 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА РОБОТИ  
ГІДРАВЛІЧНОГО ПРЕСА 

Мета роботи: Ознайомитись з будовою гідравлічного преса 
ОКС-1671М; отримати практичні навички по керуванню пресом; 
зняти основні параметри преса. 

Забезпечення роботи: прес гідравлічний ОКС-1671М; штанген-
циркуль;  лінійка;  секундомір. 
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Теоретичні відомості 
Гідравлічні преси складають значну групу ковальсько–пресових 

машин, які застосовуються для виконання різноманітних технологі-
чних процесів обробки тиском (витягування, гнуття, пробивка, ви-
рубка, відбортовка, формування), а також для правки та монтажно-
демонтажних робіт в ремонтній технології. 

Дія гідравлічного пресу ґрунтується на використанні закону Па-
скаля: зусилля на поршень зі сторони рідини визначається за фор-
мулою: 

                                      Р = р F,                                                      (11) 
                            
де: p - тиск рідини, Н/м2; F - площа поперечного перерізу поршня, 

м2. 
При роботі преса необхідно враховувати його механічний к.к.д 

Тоді зусилля преса рівне: 
                                        FpP ⋅⋅=η  ,                                          (12) 
де: η - механічний к.к.д преса. 
В залежності від приводу гідравлічні преси розділяють на чисто 

гідравлічні та гідравлічні з мультиплікатором. Робоча рідина для 
чисто гідравлічних пресів подається насосом під тиском 15…30 
МПа через акумулятор. Малопотужні чисто гідравлічні преси виго-
товляють без акумулятора. У гідравлічних пресах з мультиплікато-
ром останній підвищує тиск робочої рідини, що поступає від зви-
чайного насоса, до 30…60 МПа. 

Основна перевага гідравлічних пресів полягає у статичному ха-
рактері їх дії, при якому тривалість деформації може складати від 
десятих долей секунди до декількох десятків секунд. 

Будова преса ОКС-1671М. Широке застосування у ковальському 
та ремонтному виробництвах має прес гідравлічний ОКС-1671М 
(гаражний прес) зусиллям 0.39 МН. 

Прес представляє собою двохстояковий зварний каркас з перес-
тавним столом, положення якого відносно стояків фіксується двома 
пальцями. Для підйому та опускання стола використовується рух 
поршня, який двома ланцюгами з’єднується із шпильками стола. На 
столі встановлена опорна (підштампова) плита 

На каркасі преса змонтовано електродвигун з кнопковою станці-
єю та прилади гідравлічної системи, принципова схема якої зобра-
жена на рис. 2.1. 
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Рис.2.1.  Гідравлічна схема преса ОКС-1671: 

1 - бак; 2 - насос; 3 - розподільник  (3,1 – золотник; 3,2 – запобіжний клапан 

робочого ходу; 3,3 – запобіжний клапан зворотного ходу); 4 – гідроциліндр; 

 5 – манометр; 6 – фільтр 

 
В нейтральному положенні золотника 3.1 розподільника 3 робо-

ча рідина, яка подається насосом 2 в розподільник 3, повертається 
назад у бак 1. 

При переміщенні золотника вниз (по схемі) робоча рідина із на-
соса 2 нагнітається в розподільник 3, із якого поступає в безштоко-
ву порожнину гідроциліндра 4. Під дією тиску рідини поршень опу-
скається вниз ( робочий хід), витискаючи рідину із штокової поро-
жнини у розподільник 3, звідки вона поступає через фільтр 6 у бак 
1. При переміщенні золотника 3.1 вверх (по схемі) рідина із насоса 
2 через розподільник 3 подається в штокову порожнину, переміщу-
ючи поршень вверх. Із безштокової порожнини рідина витаскається 
через розподільник 3 та фільтр 6 у бак 1. 

Гідросистема має два запобіжних клапани – клапан робочого хо-
ду, відрегульований на тиск 20 МПа, та клапан зворотного ходу, 
відрегульований на тиск 25 МПа, які служать для запобігання меха-
нічних поломок при різкому підвищенні тиску в системі. 

Насос – плунжерний із ексцентриковим приводом. Робоча ріди-
на, яка поступає із бачка, всмоктується через клапан при русі плун-
жера під дією пружини вверх. Нагнітання відбувається при русі 
плунжера під дією ексцентрикового вала вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 
Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями про гідравлічні  
преси. 

2. Ознайомитись з будовою преса ОКС-1671М, його основними ча-
стинами, їх розміщенням та призначенням. 
3. Практично засвоїти керування пресом. 
4. Зняти основні параметри преса: 

 4.1. Марка. 
 4.2. Максимальне зусилля, МН.    
 4.3. Максимальний робочий тиск в гідравлічній системі, МПа. 
 4.4. Хід поршня, мм. 
 4.5. Швидкість руху поршня при робочому ході, мм/с. 
 4.6. Найбільша віддаль між столом та гвинтом поршня, мм. 
 4.7. Найбільша величина перестановки стола, мм. 
 4.8. Розміри просвітів між стояками, мм. 
                ззаду наперед, 
                зліва направо. 
  4.9. Розміри опорної (підштампової) плити, мм. 
  4.10. Робоча рідина. 
  4.11. Насос: 
                тип, 
                продуктивність, дм3/хв., 
                номінальне число обертів, хв.-1, 
                споживана потужність, кВт, 
  4.12. Габаритні розміри, мм. 
  4.13. Маса, кг. 
 

Контрольні запитання 
1. Призначення та принцип дії гідравлічних пресів. Їх переваги 

перед механічними. 2. Як визначається зусилля на поршень зі сто-
рони рідини? 3. Яким основним технологічним параметром харак-
теризуються гідравлічні преси? 4. Охарактеризуйте чисто гідравлі-
чні преси. 5. Яка особливість гідравлічних пресів із мультиплікато-
рами? 6. Призначення преса ОКС-1671М. 7. Основні частини преса 
ОКС-1671М та їх призначення. 8. Як працює гідравлічна системи 
преса? 9. Для чого служать запобіжні клапани? 
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Лабораторна робота № 3 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЛИТТЯ У РАЗОВІ  

ПІЩАНО-ГЛИНЯНІ ФОРМИ 
Мета роботи: Ознайомитися з особливостями технологічного 

процесу виготовлення виливок в разові піщано-глиняні форми. 
Забезпечення роботи: модельно-опочний комплект, 

формувальна суміш, сухий пісок, інструмент для формування, 
алюмінієвий ливарний сплав, тигель, молоток, ножівка, лещата, 
слюсарний верстак, електропіч. 

Теоретичні відомості 
Ливарне виробництво - галузь машинобудування, яка займається 

виготовленням фасонних заготовок (деталей) заливанням 
розплавленого металу в форму, порожнина якої має конфігурацію 
заготовки (деталі). При охолодженні метал твердіє і в твердому 
стані зберігає конфігурацію тієї порожнини, в яку він був залитий. 
Кінцеву продукцію називають виливком. Литтям отримують різні 
констукції виливок масою від декількох грамів до 300 т, довжиною 
від декількох міліметрів до 20 м.  

Найпоширеніший спосіб лиття, схема якого наведена на рис.3.1 - 
у разові піщано-глиняні форми. Ним виготовляють більше 75...80% 
литва. 

 
Рис. 3.1. Схема технологічного процесу виготовлення виливок у разових формах 

 

На рисунку 8.2. наведено ескіз деталі, для виготовлення якого 
потрібен виливок. Позначення на кресленнях Rz80 і Rz50 вказує на 
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те, що ці поверхні обробляють на верстатах і виливок повинен мати 
припуск на механічну обробку, який тим більший, чим більші 
розміри деталі і чим вона складніша.  

 
Рис.3.2. Креслення деталі 

 

Для виготовлення разових піщано-глиняних форм 
використовують модельно-опочний комплект, формувальні 
матеріали та інструменти.  

Модельно-опочний комплект складається з моделей виливка та 
елементів ливникової системи, стержневого ящика та підмодельної 
плити. Модель необхідна для утворення відбитка в формі - 
отримання порожнини, яка є оберненим зображенням виливка. Для 
зручності формування моделі найчастіше виготовляють 
рознімними. На кресленні моделі вказують верх (В) і низ (Н) форми 
відносно площини рознімання (рис.3.3). Для того щоб модель 
можна було вийняти з форми без її пошкодження, перпендикулярно 
площині рознімання моделі передбачені формувальні уклони 
(0,5...3о). Моделі можуть бути металеві, пластмасові і дерев'яні. 

 
Рис.3.3. Креслення моделі 

 
Для утворення отворів у виливку служать стержні, які 

виготовляють у стержневих ящиках. Для точного фіксування 
стержня в формі служать знаки, які передбачають на моделі  і в 
стержневому ящику при їх виготовленні. Знаки моделі утворюють в 
порожнині форми відповідні заглиблення, в які встановлюють 
стержень. 
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При охолодженні виливка відбувається його термічне стиснення 
- зменшення розмірів. Це явище має назву лінійної усадки - 
зменшення лінійних розмірів виливка при його охолодженні від 
температури розплавленого металу до температури навколишнього 
середовища. Лінійну усадку визначають співвідношенням, %: 

εл=(lф-lв) 100/lв                                    (13) 

де: lф і lв - розміри порожнини форми і виливка при температурі 
20°С.  

Величина лінійної усадки для різних сплавів має таке значення: 
сірий чавун - 1; вуглецева сталь - 2; високолегована сталь - 2,5; 
мідні сплави - 1,5; алюмінієві сплави - 0,9...1,2. Розміри моделі 
повинні перевищувати відповідні розміри виливка на величину 
усадки. 

Розрізняють також об’ємну усадку - зменшення об’єму сплаву 
при його охолодженні в ливарній формі, % : 

εv=(vф- vв) 100/ vв                                  (14) 

де: vф  і vв - об’єм порожнини форми і об’єм виливка при 
температурі 20°С. 

Об’ємна усадка приблизно рівна потроєному значенню лінійної: 
εv =3εл                                         (15) 

Опоки для ручного формування представляють собою ящики без 
дна. Для фіксації верхньої опоки відносно нижньої, що забезпечує 
отримання виливка без перекошення, служать центруючі буртики. 
Опоки перед заповненням формувальною сумішшю і заливанням 
сплавом встановлюють на металеву чи дерев’яну підмодельну 

плиту. 
До елементів ливникової системи (системи каналів, через які 

метал підводиться у порожнину форми) відносяться: ливникова 

чаша  - для приймання розплаву із ковша; випір - для виведення з 
форми газів; стояк - для подачі розплаву в порожнину форми; 
шлаковловлювач - для відділення з розплаву шлаків, живильник - 
резервуар розплаву, з якого рідкий метал переміщується у виливок. 
Ливникова система повинна забезпечувати заповнення ливарної 
форми з потрібною швидкістю, затримання шлаку, вихід пари та 
газів з форми та безперервну подачу розплавленого металу до 
виливка, який твердіє. Заповнення повинно закінчуватися при 
температурі сплаву, яка на 10...15°С перевищує температуру 
початку кристалізації (точку ліквідус).  
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До формувальних матеріалів відносяться формувальні та 
стержневі суміші. Вони складаються з основи (природного 
кварцового піску) і зв’язуючого матеріалу, який покриває тонкою 
плівкою зерна основи. В результаті ущільнення суміші та її 
подальшого сушіння зв’язуючі склеюють зерна і надають формі і 
стержню міцності.  

Найпоширеніша зв'язуюча у формувальних сумішах - глина 
(8…12 відсотків від маси суміші). Застосувуються також рідке скло 
та цемент. У стержневих сумішах зв’язуючими служать органічні 
речовини, найчастіше - синтетичні смоли. Вони твердіють під дією 
тепла при нагріванні стержнів безпосередньо в металевих ящиках. 
Смоли при введенні їх в суміш в кількості 2...3 відсотки надають 
стержням  вищу міцність, ніж глина. 

При ручному формуванні застосовують такі інструменти: заступ 
- для перемішування формувальної суміші; решето - для 
просіювання облицьовувальної суміші; трамбовка - для 
ущільнення суміші в опоці; совок - для насипання суміші в опоки; 
ланцет - для виправлення дефектів форми; лінійка металева - для 
видалення надлишків формувальної суміші після ущільнення її в 
опоці; душник - для утворення у формі вентиляційних каналів; 
підйомник - для видалення моделі з форми. 

Ручне формування у дві опоки за рознімними моделями є 
найпоширенішим. На рис.3.4. показана послідовність виготовлення 
форми при отриманні виливка без стержня, яка включає в себе 
набивання верхньої опоки, видалення частин моделі, вста-новлення 
верхньої опоки на нижню, виготовлення ливникової чаші, 
видалення моделі стояка, додатка та випора. 

Набивання нижньої опоки (рис. 3.4, а). На підмодельну плиту 1 
кладеться нижня частина моделі 2 і нижня опока 3. В опоку через 
решето просіюють облицьовувальну формувальну суміш на 
товщину шару 20…30 мм для отримання гладкої поверхні форми. 
Цю суміш ущільнюють руками навколо моделі. Інший об'єм опоки 
заповнюють сумішшю без просіювання. Трамбовкою суміш 
ущільнюють спочатку біля стінок опоки, а потім навколо моделі. 
Надлишок суміші зрізають лінійкою. Душником наколюють 
вентиляційні канали 5. Набиту опоку перевертають на 180° - 
площиною рознімання вверх.  
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Рис.3.4. Схема процесу ручного формування: 1 - підмодельна плита; 2 - нижня 

частина моделі; 3 - нижня опока; 5 - вентиляційні канали; 6 - верхня частина 

моделі; 7 - модель випора; 8 - модель стояка; 9 - верхня опока; 10 - центрувальні 

буртики; 11 - підйомник 

 

Набивання верхньої опоки (рис. 3.4, б). На нижню частину моделі 
2 встановлюють її верхню частину 6, яку центрують за допомогою 
шипів. На один із кінців моделі встановлюється модель випора 7, а 
на другий - модель стояка 8. Для того, щоб ущільнена формувальна 
суміш верхньої опоки не прилипала до суміші нижньої опоки, 
поверхню рознімання нижньої посипають тонким шаром сухого 
(розділювального) піску. Верхню опоку 9 встановлюють по 
центрувальних буртиках 10 на нижню 3. Потім наповнюють її 
сумішшю і ущільнюють - аналогічно як і нижню. Після видалення 
надлишків ущільненої суміші виготовляють навколо стояка 
ливникову чащу, а моделі випора і стояка видаляють (рис. 3.4, в).                          

Видалення моделей. Знімають верхню опоку, перевертають її на 
180° (площиною рознімання вверх) і встановлюють на підмодельну 
плиту (рис. 3.4, в). З опок підйомниками 11видаляють частини 
моделі виливка 2 та 6, попередньо їх розхитавши. Якщо при 
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видаленні моделей форма отримала незначні пошкодження, їх 
виправляють. При сильному пошкодженні набивають нову форму. 

Складання форми (рис. 3.4, г). Верхню опоку накладають на 
нижню так, щоб спів-пало маркування, нанесене на бічні грані 
опоки, і відбулося центрування за допомогою буртиків на гранях. 
Опоки перед заливанням для запобігання витіканню розплаву через 
площину рознімання форми скріплюють скобами чи на верхню 
опоку накладають вантаж. 

Для плавлення сплавів у ливарному виробництві, 
використовують різноманітні печі. Чавун плавлять у вагранках і 
електропечах, сталь - у дугових і індукційних електропечах, 
кольорові сплави - в тигельних електропечах і електропечах опору. 

В даній лабораторній роботі для заливання форми 
використовують силумін. Готують розплав у тиглях в електропечі 
опору. Добре просушений тигель ставлять в піч і нагрівають. Під 
час нагрівання тигля готують шихту, яка складається із ливників, 
забракованих виливків і свіжого розплаву. Коли тигель нагріється, 
завантажують шихту, і температуру розплаву доводять до 
700…730°С. 

При плавленні на повітрі алюмінієвий сплав окислюється і 
одночасно насичується воднем за рахунок дисоційованої водяної 
пари повітря. Окисли алюмінію зменшують міцність сплаву, а 
водень в розплаві є причиною утворення газових пор у виливках. 
Тому алюмінієвий сплав перед  заливанням форм рафінують 
(очищають від плівок окислів, інших неметалевих включень і 
водню) просушеним хлористим марганцем в кількості 0,1 відсотка 
(за масою) при температурі розплаву 700…730°С. Стальний 
дзвоник з хлористим марганцем опускають в розплав до дна тигля; 
потім дзвоником безперервно переміщують розплав до припинення 
виділення газоподібних продуктів реакції: 

3MnCl2 + 2Al = 3Mn + 2AlCl3                        (16) 

Бульбашки хлористого алюмінію піднімаються на поверхню 
розплаву і втягують завислі в розплаві неметалеві включення 
Розчинений водень дифундує в середину бульбашок і виноситься в 
атмосферу.  

Заливати форми можна безпосередньо з тигля чи за допомогою 
мірної ложки. Після заливання форм виливки твердіють і 
охолоджуються до температури навколишнього середовища, після 
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чого їх вибивають (вручну чи на спеціальних машинах). 
Формувальну суміш повертають для повторного використання 
після добавлення до неї свіжих матеріалів. Ливникові системи 
відрізають від виливків, а поверхні - очищають від піску. 

Порядок виконання роботи 
1. Ознайомитися з модельно-опочною оснасткою, формувальним 
інструментом, складом і видами сумішей. 
2. Заформувати нижню та верхню напівформи. Скласти форму.  
3. Після просушування форми залити сплав. 
4. Після охолодження форми вибити виливок, відділити стояк і 
випір, оглянути ви-ливок.  
5. Скласти звіт по роботі, в якому коротко описати технологію 
виготовлення форми, навести ескізи деталі та моделі, схему 
ливарної форми із вказанням її елементів. 

Контрольні запитання   
1. Чим відрізняється деталь від виливка, а виливок від моделі? 2. 

Для чого потрібна модель? 3. Яке призначення стержневого ящика? 
4. Що входить до складу модельно-опочного комплекту? 5. Що 
розуміють під лінійною усадкою сплаву? Назвіть величини лінійної 
усадки чавуна, сталі та алюмінієвих сплавів? 6. Як передбачають 
лінійну усадку сплаву при виготовленні моделей? 7. Для чого 
служить знак? 8. Для чого виконують уклони на моделях і в 
стержневих ящиках? 9. Що представляє собою опока? 10. Яке 
призначення буртиків в опоках? 11. З чого складається формувальна 
суміш і чим вона відрізняється від стержневої? 12. Назвіть і 
охарактеризуйте властивості формувальної і стержневої сумішей. 
13. Що розуміють під об’ємною усадкою? 14. Яке призначення 
ливникової системи? 15. Для чого служить додаток і в якому місці 
виливка його встановлюють? 16. Назвіть основні елементи 
ливникової системи і їх призначення.  

 
Лабораторна робота №4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЛИТТЯ В КОКІЛЬ 
 І ВІДЦЕНТРОВОГО ЛИТТЯ 

Мета  роботи: Вивчення технології отримання виливків литтям 
у кокілі та відцентровим литтям. 

Забезпечення роботи: кокіль, фарба кокільна, кліщі, тигель, 
муфельна електрична піч, алюмінієвий ливарний сплав, відцентрова 
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машина з металевого формою; пісок сухий; лоток для засипання 
піску. 

Теоретичні відомості 
Лиття в кокіль 
Литтям у кокіль називають процес отримання виливків у 

металевих формах, в які розплав заливається під дією власної ваги. 
Цим методом можна виготовляти як прості виливки без внутрішніх 
порожнин, так і складні виливки з складними внутрішніми 
порожнинами, які можуть бути утворені металевими чи піщаними 
стержнями. Металеві стержні видаляють перед вийманням із кокіля 
виливка (коли на його поверхні утвориться достатньо міцна кірка, а 
всередині розплав ще може бути в твердо-рідкому стані). Це 
потрібно для того, щоб у виливку не утворювались тріщини 
внаслідок гальмування усадки стержнем. Для того, щоб легше було 
видаляти металевий стержень, його часто роблять складовим із 
декількох частин. Піщані стержні з органічними зв’язуючими 
практично не затрудняють усадку виливок, тому нема небезпеки, 
що в виливках виникнуть тріщини. Такі стержні застосовують для 
утворення складних порожнин і вибивають їх при очищенні 
охолоджених виливок. 

Кокіль перед початком роботи підігрівають і його робочу 
поверхню покривають теплоізоляційною фарбою. Литво в кокіль 
затвердіває в 2…4 рази швидше, ніж у піщано-глиняній формі, тому 
що форма швидше акумулює теплоту перегрівання і теплоту 
кристалізації розплаву.  

Тривалість твердіння виливка чи його окремих частин 
збільшують, підвищуючи температуру кокіля чи товщину шару 
фарби. Виливок вибивають з кокіля ще гарячим - при температурі 
(0,6…0,8) від точки солідуса. Далі він охолоджується на повітрі чи в 
спеціальній камері до оптимальної початкової температури 
200…300°С. Як правило, температуру кокіля підтримують темпом 
роботи. 

Отримання виливків у кокілі складається з підготовки кокіля до 
роботи і власне отримання виливок. 

Підготовка кокіля. Оглядають кокіль. Очищають робочу повер-
хню (якщо вона ушкоджена) від фарби. Підігрівають кокіль газовим 
пальником до 150…200°С і на робочу поверхню наносять шар кокі-
льної фарби товщиною 0,2…0,6 мм. Ливникові канали фарбують 
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товстішим шаром, щоб уповільнити затвердіння розплаву. Для ви-
готовлення виливок з алюмінієвих сплавів широко використовують 
фарбу такого складу (у відсотках по масі): окис цинку - 15, рідке 

скло - 3..4, вода - 81…82. Кокільна фарба є тепловим опором між 
металом виливка та кокілем. Збільшуючи її товщину, збільшують 
тепловий опір і тим самим уповільнюють твердіння виливки (якщо 
це потрібно). Пофарбований кокіль підігрівають до 200...300°С, піс-
ля чого форма вже готова до заливання металу. 

Отримання виливка. Складають кокіль і скріплюють його части-
ни. Заповнюють форму розплавом через ливникову систему. Після 
того, як виливок починає затвердівати, видаляють стержні, а після 
повного охолодження - видаляють виливок.  

 

 
Рис. 4.1. Схема лабораторного кокіля:1- корпус; 2 - складений  стержень; 3 - 

основа; 4 - кільце упорне; 5 - шайба упорна; 6 - шайба; 7 - гайка 

 

Особливості і область застосування лиття в кокіль. Теплообмін 
між виливком і кокілем в 2…4 рази інтенсивніший, ніж при литті в 
піщано-глиняну форму, тому виливки є щільнішими і з дрібнозер-
нистою структурою. Чавунні виливки мають відбілений зовнішний 
шар і їх потрібно відпалювати. А ось стальні виливки отримати у 
кокілях важко, тому що з підвищенням інтенсивності теплообміну 
збільшується вірогідність утворення тріщин у металі, а також вна-
слідок низької стійкості (200…300 заливань) кокіля. 

Лиття у кокіль має такі переваги: багаторазове використання фо-
рми; низька собівартість виливків; висока продуктивність праці; 
дрібнозерниста та щільна структура; високі механічні властивості 
виливок; точність розмірів; малі припуски на подальшу механічну 
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обробку. 
Кокіль застосовують тоді, коли витрати виробництва на виготов-

лення готової деталі з врахуванням вартості кокіля, зниження ви-
трат металу в стружку і зниження витрат на обробку менша, ніж 
при литті в піщано-глиняні форми. Крім того, кокіль вико-
ристовують тоді, коли тільки в ньому можна отримати виливки, які 
відповідають заданим технічним вимогам (наприклад, чавунні вал-
ки для прокатних станів з твердим поверхневим відбіленим шаром). 

Відцентрове лиття 
Відцентровим  литтям називають метод отримання виливків, 

при якому рідкий метал заливається у форму (виливницю), яка обе-
ртається. Розплав втягується в обертовий рух під дією тангенціаль-
них сил тертя, які виникають між розплавом і поверхнею форми, і 
твердіє у полі відцентрових сил. Відцентровим литтям виготовля-
ють виливки типу тіл обертання масою від сотень грамів до 45 т і з 
товщиною стінки від декількох міліметрів до 350 мм. Цей метод 
дозволяє отримувати полі виливки без застосування стержнів. Від-
сутність ливникової системи та додатків збільшує вихід придатного 
литва до 90…95 відсотків. 

За класифікацією Л.С.Константинова можливі три схеми відцен-
трового лиття -  з  горизонтальною (рис.4.2, а), вертикальною 
(рис.4.2, б) чи нахиленою (рис.4.3, в) осями обертання. 

На будь-яку частинку розплаву, який обертається, діє дві сили: 
тяжіння (гравітаційна) та відцентрова. 

                         а)                                         б)                                        в) 

Рис. 4.2. Схеми відцентрового лиття 

 
Найменше допустиме число обертів п, при якому вільна поверх-

ня по першій схемі лиття утворює циліндр з гладкою поверхнею і 
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немає падіння капель розплаву, визна¬чають з умови, що відцен-
трова сила повинна перевищувати силу тяжіння: 

                                 n=kπ/30∙√(g/r)                                               (17) 
де k - коефіцієнт надійності (k=1,5…2); r0 - внутрішній радіус 

виливки. 
 

Величина відношення відцентрової сили mω
2
r до сили земного 

тяжіння mg має назву гравітаційного коефіцієнта  К, який показує в 
скільки разі в відцентрова сила більша сили тяжіння (переважно 
К=30...50). 

Розрахунок числа обертів горизонтальної циліндричної вилив-
ниці виконують за формулою Л.С.Константинова: 

                                       (18)      

де  ρ - щільність розплаву; ro - радіус вільної поверхні виливка. 
Отримання виливки відцентровим способом складається із під-

готовки виливниці і установки та власне отримання виливки. 
Підготовка виливниці і установки.  Лабораторна установка для 

відцентрового лиття з горизонтальною віссю складається з електро-
двигуна 1 (рис. 4.3), до вала якого за допомогою муфти 2 закріплена 
виливниця 3. Для запобігання витіканню з форми рідкого металу 
вона частково закривається кришкою 4, через отвір у якій по жоло-
бу 5 і подається рідкий метал. Виливниця у площині обертання за-
хищена кожухом 6. Електродвигун і кожух закріплені на зварній 
рамі 7.  

 
Рис. 4.3. Схема установки для відцентрового лиття: 1 - електродвигун;  

2 - муфта; 3 - виливниця; 4 - кришка; 5 - жолоб; 6 - кожух; 7 - рама 

 

Перед заливанням металу потрібно оглянути установку, переві-
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рити надійність усіх з’єднань і вставити захисний кожух. 
Отримання виливка. Мірною ложкою набирають рафінований 

розплав із тигля і через жолоб заливають у виливницю, яка оберта-
ється. Через 1…2 хв після заливання двигун установки зупиняється, 
знімається жолоб і кришка виливниці. Кліщами видаляється вили-
вок. Далі цикл повторюється. 

Для вирівнення впливу теплової ізоляції на якість поверхні ви-
ливка після декількох заливань у виливницю засипають сухий пі-
сок, який служить термічним опором. У форму, яка обертається, на 
всю її довжину вводять лоток з піском; повертанням лотка на 90° 
висипають пісок і він під дією відцентрових сил рівномірно розпо-
діляється по робочій поверхні. 

Особливості і область застосування відцентрового лиття. Роз-
плав, який розподілився під дією відцентрових сил у вигляді полого 
циліндра, охолоджується з двох боків; з зовнішньої - 93…95% тепла 
віддає виливниці і з вільної поверхні - 3…5% тепла випромінює у 
повітря. У середніх шарах метал залишається найгарячішим і, зна-
чить, має меншу щільність. Частинки розплаву, які охололи на віль-
ній поверхні, як щільніші (а значить - важчі), направляються під 
дією відцентрових сил у радіальному напрямку до стінок виливниці 
і переміщуються у більш гарячому і легкому розплаві, який витіс-
няється на вільну поверхню. 

Таким чином, при кристалізації розплаву в формі, яка обертаєть-
ся, у радіальному напрямку безперервно проходить конвенція. Ві-
льна поверхня збагачується гарячим розплавом, що запобігає затве-
рдінню його на цій поверхні. Тому саме вона до останнього момен-
ту затвердіння залишається рідкого і живить виливок. Частинки, які 
стали важчими у полі відцентрових сил у десятки разів, переміщу-
ються до фронту кристалізації і живлять міжкристалічні пустоти, 
які утворюються при твердінні. Тому виливки дуже щільні, а неме-
талеві та газові включення, легші від частинок металу, виносяться 
на внутрішню вільну поверхню.  

Проте іноді відцентрові сили можуть мати й шкідливу дію. На-
приклад, при кристалізації заевтектичного силуміну (який містить 
більше 12% кремнію) спочатку виділяються кристали чистого кре-
мнію, який легший алюмінію, і вони відцентровою силою відтісня-
ються до вільної поверхні виливки. Тому на ній утворюється тверда 
кірка, збагачена кремнієм, а в середніх шарах - усадочні порожни-
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ни. 
Вартість циліндричних виливок при відцентровому литті на 

20…30 відсотків нижча, продуктивність праці вища, а умови роботи 
кращі, ніж при литті в піщано-глиняні форми. Відцентровим спосо-
бом отримують майже 90 відсотків чавунних труб, великі заготовки 
з легованих сталей для прокатування труб, втулки з ан-
тифрикційних сплавів, гільзи автомобільних і тракторних двигунів з 
легованого чавуна. 

Порядок виконання роботи 
Лиття в кокіль 

1. Ознайомитися з будовою кокіля. 
2. Підігріти форму до температури 150…200оС і покрити її робочу 
поверхню теплоізоляційною фарбою. 
3. Розплавити заданий сплав і залити його у форму. 
4. Після кристалізації та часткового охолодження виливки видалити 
стержень. Після повного охолодження  розкрити форму та вийняти 
виливок. 
5. Оглянути виливок, оцінити якість поверхні і зробити висновки. 

Відцентрове лиття 

1. Ознайомитися з будовою і роботою лабораторної установки. 
2. У відповідності з робочим кресленням деталі визначити оптима-
льну частоту обертання виливниці. 
3. Підігріти форму до температури 100…150оС і покрити її робочу 
поверхню теплоізоляційною фарбою. 
4. Включити двигун установки і після набору формою заданої час-
тоти обертання залити розплавлений метал у виливницю. 
5. Після часткового охолодження виливки зупинити двигун і вида-
лити з виливниці виливок. Оцінити якість поверхні і зробити висно-
вки. 

Контрольні запитання   
1.У чому сутність лиття у кокіль? 2. Яку ливарну форму назива-

ють кокілем? 3. Для чого покривають робочу поверхню кокіля теп-
лоізоляційною фарбою?  4. Яка послідовність операцій отримання 
виливок у кокіль? 5. Як утворюються порожнини і отвори у вилив-
ках при литті у кокіль? 6. Які найсуттєвіші особливості лиття у ко-
кіль? 7. Назвіть раціональні області застосування кокільного лиття? 
8. У чому заключається підготовка кокіля до заливання? 9. Як 
впливає температура кокіля на якість виливка? 10. Назвіть недоліки 
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та переваги кокільного лиття. 11. Від чого залежить довговічність 
кокіля? 12. Що таке відцентрове лиття? 13. Як впливають відцент-
рові сили на формування виливка? 14. Від чого залежить вибір 
розміщення осі обертання виливниці? 15. Як вибирається частота 
обертання виливниці? 16. Назвіть переваги та недоліки 
відцентрового лиття? 17. Яка послідовність операцій отримання ви-
ливок відцентровим способом. 18. Які особливості відцентрового 
лиття та раціональні області застосування способу? 

 
Лабораторна робота № 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РУЧНОГО  
ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 

Мета роботи:  вивчити суть способу, обладнання, прилади та 
інструменти ручного електродугового зварювання. 

Забезпечення роботи:  обладнання, прилади і інструменти посту 
ручного електродугового зварювання. 

 
Теоретичні відомості 

Зварюванням називається технологічний процес отримання не-
роз’ємних з’єднань деталей за рахунок встановлення міжатомних 
зв’язків між з’єднувальними частинами при їх нагріванні або плас-
тичній деформації.  

Існуючі способи зварювання поділяються на три класи: терміч-
ний, термомеханічний і механічний. До термічного відносять зва-
рювання з використанням теплової енергії (дугова, електрошлакова, 
плазмова, газова і другі, які виконуються плавленням кромок); тер-
момеханічного – теплової енергії і тиску (контактна, дифузійна, га-
зопресова і др.); механічного – механічної енергії і тиску (холодна, 
вибухом, тертям і др.).  

По виду захисту зварювальної ванни, зони дуги і зварювального 
металу розрізняють зварювання в захисних газах і їх сумішах, під 
флюсом, в вакуумі і др.  

По степені механізації зварювання буває ручне, механізоване і 
автоматичне. Ручне дугове зварювання виконується електродами, 
переміщення яких і підтримання постійних довжини дуги викону-
ється вручну; механізоване – при механічній подачі електродного 
дроту з катушок і ручному переміщенні дуги; автоматичне – при 
механічній подачі електродного дроту і переміщення дуги.  
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По виду використовуваних електродів розрізняють зварювання 
плавними і неплавними електродами. По умовах спостереження за 
процесом горіння дуги розрізняють зварювання відкритою і закри-
тою дугою. В першому випадку за дугою спостерігають через спе-
ціальні захисні світлофільтри (темне скло). Відкритою дугою ве-
деться ручне дугове зварювання покритими електродами, дротом 
суцільного перерізу в захисному газі, порошковим дротом. В дру-
гому випадку зварювання виконують під флюсом. 

По виду струму зварювання буває на постійному і перемінному 
струмі. Зварювання на постійному струмі виконується при прямій 
(мінус на електроді) чи оберненій (плюс на електроді) полярності.  

Ручне дугове зварювання металевими електродами  з пок-
риттям 

Найпоширенішим серед інших видів зварювання є ручне дугове 
зварювання – зварювання плавленими штучними електродами, при 
якому подача електрода та переміщення дуги вздовж зварювальних 
кромок виконується вручну. Схема процесу приведена на рис.5.1.  

Дуга горить між стержнем 1 електрода та основним металом 7. Під ді-
єю теплоти дуги електрод і основний метал плавляться, утворюючи мета-
леву зварювальну ванну 4. Краплі 8 рідкого металу з електродного стерж-
ня, що розплавляється, переноситься в ванну через дуговий проміжок. Од-
ночасно із стержнем плавиться покриття 2 електрода, утворюючи газовий 
захист 3 навколо дуги та рідку шлакову ванну на поверхні розплавленного 
металу. Металева та шлакова ванни разом утворюють зварювальну ванну. 
В міру руху дуги метал зварювальної ванни твердне і утворюється зварний 
шов 6. Рідкий шлак в міру охолодження утворює на поверхні шва тверду 
шлакову кірку 5, яка видаляється після охолодження  шва. 

 
            
Рис. 5.1. Ручне дугове зварювання металевим електродом з покриттям 
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Зварювальні з’єднання та шви  
В залежності від марки електрода ручне дугове зварювання може 

виконуватися в нижньому або будь - яких других просторових по-
ложенях – вертикальному, горизонтальному, стельовому чи промі-
жкових між ними (рис.5.3). 

 
Рис. 5.3. Розміщення зварних швів в просторі: 

1 – горизонтальне; 2 – нижнє; 3 – стельове; 4 – вертикальне 

 
Рис. 5.4. Основні види з’єднання: 

а – стикове; б – напусткове; в – таврове; г – кутове; д – стикове з накладними 

деталями; є – торцьове 

 
Зварювальний пост для ручного дугового зварювання 
Зварювальний пост для ручного дугового зварювання (рис.5.5) 

оснащують джерелом живлення 1, струмовідводом 2, електродо-
тримачем 3, щитом з приладами контролю та регулювання парамет-
рів зварювання, зварювальим столом 4. 

Джерело живлення підключається до електромережі через магні-
тний пускач або перемикач 5. Зварник повинен мати спецодяг: кур-
тку, штани, чоботи або черевики та рукавиці. Обличчя повинно бу-
ти закрито щитком або маскою з захисним склом. 
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Рис.5.5. Зварювальний пост для ручного дугового зварювання 

 
Зварювальний, наплавочний дріт і електроди 
Для дугового зварювання та наплавлення застосовується спеціа-

льний зварювальний та наплавочний дріт. Передбачено 77 марок 
сталевого зварювального дроту різного хімічного складу: 6 марок з 
низьковуглецевої сталі (Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-
10Га, Св-10Г2); 30 марок з легованої сталі: (Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-
18ХГС та ін.); 41 марку з високолегованої сталі: Св-12Х11НМФ, 
Св-10Х17Г, Св-06Х19Н9Г. У легованій сталі легуючих елементів 
міститься від 2,5 до 10 %, у висококолегованій – більше як 10%. 

Букви та цифри в написаних марках дроту означають: Св - зва-
рювальний, цифра після Св – вміст вуглецю в сотих частках відсот-
ка (наприклад, 08 означає 0,08 % вуглецю); А – знижений, АА – ще 
більш знижений вміст сірки та фосфору; букви – умовні позначення 
легуючих елементів; цифри після буквенних позначень – середній 
вміст легуючих елементів у відсотках. 

Хімічні елементи в сталях умовно позначаються так: 
Алюміній     Al            Ю                     Мідь                 Cu                    Д  
Азот               N            А                    Нікель                Ni                     Н 
Бор                 В            Р                     Ніобій               Nb                     Б 
Ванадій         V            Ф                    Селен                  Se                     Е 
Вольфрам     W            В                     Хром                  Cr                     Х 
Кобальт         Co           K                    Титан                 Ті                     Т 
Кремній         Si            С                     Фосфор              Р                      П 
Молібден      Mo          M                    Цирконій           Zr                     Ц 
Марганець    Mn          Г                     
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Стальний зварювальний дріт випускається діаметрів: 0,3; 0,5; 
0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 та 12,0 мм. 
Дріт поставляється скрученим у мотки з внутрішнім діаметром від 
0,3 до 8,0 мм: з вуглецевої сталі – 9 марок (Нп – 25, Нп – 40 та ін.) , 
з легованої сталі – 11 марок (Нп - 40Г, Нп – 50Г, Нп – 30ХГСА та 
ін.), з високолегованої сталі – 11 марок (Нп – 20Х14, Нп – 30Х13, 
Нп – 3Х13, Нп – 13Х10Н0Т та ін.). Дріт використовується для плав-
лення під флюсом, у захисних газах, електрошлакового плавлення 
та виготовлення покритих електродів для ручного наплавлення. 
Марку дроту вибирають залежно від призначення та потрібної тве-
рдості наплавленого металу.  

Електроди для ручного дугового зварювання 
Плавкі електроди для ручного дугового зварювання – це стержні 

завдовжки до 150 мм із зварювального дроту, на які нанесено шар 
покриття – суміш речовин для підсилення іонізації, захисту від шкі-
дливої дії повітря та металургійної обробки зварювальної ванни. У 
покриття входять такі компоненти: газоутворюючі – неорганічні 
речовини (мармур CaCO 3 , магнезит MgCO 3  та ін.) та органічні ре-

човини (крохмаль, харчове борошно та ін.); щлакоутворюючі, що 
складають основу покриття – звичайно це руди (марганцева, тита-
нова), мінерали (ільменитовий та рутиловий концентрати, польовий 
шпат, кремнезем, граніт, крейда, плавиковий шпат та ін.); 

легуючі елементи та елементи-розкислювачі – Si, Vn, Ti та ін., 
що використовуються у вигляді сплавів цих елементів із залізом, 
так званих феросплавів; Al вводиться в покриття у вигляді порош-
ку-пудри; 

зв’язуючі компоненти – водні розчини силікатів натрію та калію, 
які називаються натрієвим і калієвим рідким склом, а також формо-
ві добавки – речовини, що надають покриттю кращі пластичні влас-
тивості (бетоніт, каолін, декстрин, слюда та ін.). 

Стальні покриті електроди для ручного дугового зварювання та 
наплавлення поділяються за призначенням: 

 для зварювання вуглецевих і низьколегованих конструкційних 
сталей з тимчасовим опором розриву до 600 МПа (Э38, Э42А, Э46, 
Э46А, Э 50, Э50А, Э55, Э60), що позначаються спільним індексом 
У;  
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 для зварювання легованих теплостійких сталей – тимчасовим 
опором розриву вище 600 МПа (Э70, Э85, Э100, Э125, Э150), індекс 
Л; 

  для зварювання високолегованих сталей – індекс В;  
  для наплавлення поверхневих шарів – індекс Н. Цифри у позна-

ченнях типів електродів для зварювання конструкційних сталей 
означають гарантовану межу міцності металу шва. 

За видом покриття електроди класифікуються: з кислим покрит-
тям А; основним Б; целюлозним Ц; рутиловим Р; змішаного виду – 
відповідне подвійне позначення, іншими видами покриттів П. Якщо 
покриття містить залізний порошок у кількості більш як 20 %, до 
позначення виду покриття додають букву Ж. 

Кислі покриття А (електроди АНО-2, СМ-5 та ін.) складаються в 
основному з оксидів заліза та марганцю (звичайно у вигляді руди), 
кремнезему, феромарганцю. Електроди з кислим покриттям техно-
логічні, проте оксиди марганцю роблять їх токсичними. 

Рутилові покриття Р (електроди АНО-3, АНО-4, ОЗС-3, ОЗС-4, 
ОЗС-6, МР-3, МР-4 та ін.) мають у своєму складі переважку кіль-
кість рутилу ТіО 2 . Рутилові покриття технологічні, менш шкідливі 
для дихальних органів зварника, ніж інші.  

Целюлозні покриття Ц (електроди ВСЦ-1, ВСЦ-2, ОЗЦ-1 та ін.) 
складаються з целюлози, органічної смоли, феросплавів, тальку та 
ін. Ці покриття зручні для зварювання у будь-якому просторовому 
положенні, але дають наплавлений метал зниженої пластичності. 

Основні покриття Б (електроди УОНИ-13/45, УП-1/45, ОЗС-2, 
ДСК-50 та ін.) не містять оксидів заліза марганцю. Наприклад, пок-
риття марки УОНИ-13/45 складається з мармуру, плавикового шпа-
ту, кварцового піску, феросиліцію, феромарганцю, феротитану, рід-
кого шкла. Метал шва, виконаний електродом з основним покрит-
тям, має більшу пластичність. Цими електродами зварюють відпо-
відні конструкції. За товщиною покриття, залежно від співвідно-
шення діаметра електрода (Д) та діаметра стального стержня (d), 
розрізняють електроди: з тонким покриттям ( M)2,1d/D −≤ ,

 

із середнім покриттям (1,20; C)45,1d/D −≤< ,
 

з товстим покриттям (1,45<; D)85,1d/D −≤ ,
 

з особливо товстим покриттям ( Г)88,1d/D −≤ .
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За якістю, тобто точністю виготовлення, станом поверхні пок-
риття, суцільності виконаного даними електродами металу шва, за 
вмістом сірки та фосфору в наплавленому металі, електроди поді-
ляють на групи 1, 2 і 3. Чим вищий номер, тим краща якість. 

За допустимими просторовими положеннями зварювання та на-
плавлення електроди поділяються на такі групи: 1 – для всіх поло-
жень; 2 – для всіх положень, крім вертикального зверху до низу; 3 – 
для нижнього, горизонтального на вертикальній площині та верти-
кального знизу вгору; 4 - для нижнього та нижчого «в човник». 

Джерела живлення для дугового зварювання 
Джерелами живлення для дугового зварювання є зварювальні 

трансформатори, зварювальні випрямлячі і зварювальні генератори. 
 Зварювальні трансформатори. Це спеціальні знижувальні тран-

сформатори, зовнішня характеристика яких забезпечує живлення 
зварювальної дуги та регулювання зварювального струму. 

  Трансформатор складається з осердя (рис.5.6) – магнітопроводу 
з трансформатної сталі, на якому розміщуються дві обмотки – пер-
винна (1) і вторинна (3). Змінний струм з мережі проходить через 
первинну обмотку трансформатора, намагнічує осердя, створюючи 
в ньому змінний магнітний потік, який, перетинаючи витки вторин-
ної обмотки, індукує в ній змінний струм. 

 
Рис. 5.6. Зварювальний апарат з окремим дроселем: 

1 - первинна обмотка 2 - магнітопровід (сердечник); 3 - вторинна 

обмотка; 4 - обмотка дроселя; 5 - нерухома частина дроселя; 6 - рухома час 

тина дроселя; 7 - гвинтова пара 
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Напруга індукованого струму залежить від числа витків вторин-
ної обмотки: чим менше витків, тим напруга індукованого струму 
буде меншою і, навпаки, чим більше витків, тим напруга вища. Ре-
гулювання величини зварювального струму і створення зовнішньої 
характеристики забезпечується зміною потоку магнітного розсіяння 
або вмиканням у зварювальний ланцюг додаткового індуктивного 
опору (4). Відповідно до цього, зварювальні трансформатори 
поділяють на дві основні групи. До першої групи належать транс-
форматори з підвищеним магнітним розсіянням. Трансформатори 
цієї групи можна поділити на три основних види: трансформатори з 
магнітними шунтами, рухомими котушками та витковим (ступінча-
стим) регулюванням (ТС, ТД, СТШ, ТСК, ТСП). 

Контрольні запитання 
1. Якими способами збуджують зварювальну дугу? 2. За допомо-

гою яких засобів збільшують стійкість горіння зварювальної дуги? 
3. Чи можливо збуджувати зварювальну дугу, не торкаючись елект-
родом зварюємого виробу? 4. Із яких основних областей складаєть-
ся дуговий проміжок зварної дуги? 5. Що називається довжиною 
дуги і який вплив вона виконує на якість зварювального шва при 
ручній дуговій зварці? 6. Які використовують засоби захисту розп-
лавленого металу від шкідливих елементів? 7. В яких випадках ви-
користовують з’єднання зварювального ланцюга з прямою полярні-
стю і в яких випадках з оберненою полярністю? 8. Від чого зале-
жить і як змінюється зона термічного впливу при зварці? 9. Якими 
показниками характеризується зварювальна дуга? 10. Як пов’язані 
між собою зварювальний струм і діаметр електрода при ручному 
дуговому зварюванні? 11. Як впливає розміщення зварювального 
шва в просторі на необхідний для зварки зварювальний струм? 12. 
Із якої сталі виготовляють стальний зварювальний дріт при зварю-
ванні? 13. Із якої сталі виготовляють низьковуглецевий зварюваль-
ний дріт? 14. Як розшифровуються умовні позначення зварюваль-
них дротів? 15. Які наплавочні дроти найбільш поширені? 16. Що 
являє собою зварювальний дріт (порошковий)? 17. Як поділяються 
електроди по товщині шару покриття? 18. Які матеріали входять в 
склад покриття електроду і яке їх значення? 19. За рахунок яких 
елементів обмазки утворюють шлак ? 20. Як розшифрувати умовні 
позначення електродів Э42А УОНИ – 13/45 – 4,0?  
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