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Практична робота № 1 
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ 

РОЗПЛАВОМ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЛИВАРНОЇ СИСТЕМИ 
Мета роботи:вивчення методики розрахунку ливарних систем. 

Теоретичні відомості 

Розрахунок ливарних систем базується на визначенні оптималь-

ної тривалості заливання форм розплавом і площі найбільш вузько-

го перерізу ливарної системи, що забезпечує цей необхідний час 

заповнення форми металом. 

При визначенні оптимальної тривалості заповнення форми необ-

хідно враховувати рівень металу в місці підведення сплаву. При пі-

дводі знизу за інших рівних умов тривалість заливання повинна бу-

ти меншою, ніж при підводі зверху. При підводі в тонкі частини 

виливка тривалість заливання сприятиме меншим внутрішнім на-

пруженням у виливку. 

Для оптимальної тривалості заливання форм повинна виконува-

тися умова:
maxmin τττ << опт

, с (
оптτ – оптимальна тривалість зали-

вання форми; 
minτ – мінімально допустима тривалість заливання 

форми; 
maxτ – максимально допустима тривалість заливання фор-

ми). Оскільки аналітично визначити 
minτ  і 

maxτ  складно, то на 

практиці використовують емпіричні залежності.  

Для отримання якісного виливка допускається відхилення часу 

заповнення (τлит) від розрахункового τопт  в більшу або меншу сторо-

ну не більше ніж на 20 %. 

Щоб у виливках були відсутні спаї і недоливи, середня швид-

кість підйому рівня металу в формі повинна бути більша мінімаль-

ної величини (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Значення середньої швидкості лиття 

Товщина стінки, мм 
Середня швидкість лиття, мм/с 

чавун сталь 

1,5-4 100-30 - 

4-10 30-20 20 

10-40 20-10 20-10 

Більше 40 10-8 10-8 

Після розрахунку τопт, визначають площу найменшого перерізу з 

наступним визначенням решти елементів. Для розрахунку розмірів 
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перерізу вузьких місць використовують різноманітні формули, таб-

лиці, номограми, які коректують стосовно конкретного виливка. В 

розрахунках враховують тип ковша для розливання сплавів (пово-

ротний, стопорний), спосіб підводу розплаву (на одному чи бага-

тьох рівнях) та інші фактори. 

Величину металостатичного напору (Нр), відстань від рівня під-

воду металу до верхньої точки порожнини форми (Р), висоту стояка 

(hст) вибирають залежно від типу ливникової системи (рис. 1.1). 

 
Рис.1.1. Типи ливникових систем: а – бічна; б – верхня; в – нижня 

 

Для забезпечення шлаковідведення і найбільш спокійного запов-

нення форми застосовують ливникові чаші (рис. 1.2, а). 

 
Рис.1.2. Ливникові чаші (а) і лунки (б) 

 

Але при використанні ливникових чаш знижується продуктив-

ність праці. Тому для невеликих виливок застосовують ливникові 

лунки (рис. 1.2, б) – при масовій витрати сплаву 4,5 кг/с. При пере-

рахунку на рівний об’єм дані розміри чаші (табл. 1.2) можна вико-

ристовувати для виливок із кольорових сплавів. 

Для виливків із магнієвих і алюмінієвих сплавів застосовують 

циліндричні або плоскі вигнуті змієподібні стояки. Під стояком 

утворюють зумпф - поглиблення, що зменшує небезпеку руйнуван-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

ня форми в даному місці. На практиці шлаковловлювачі і живиль-

ники найчастіше - трапецієвидні. Переріз шлаковловлювача по його 

довжині, при замкнутій системі, слід залишати постійним. Після 

проходження останнього живильника шлаковловлювач дещо подо-

вжують, щоб утворити тупик, в якому будуть накопичуватися неме-

талеві включення. Рекомендовані співвідношення розмірів перерізу 

шлаковловлювача і живильників наведені на рис. 1.3. 

Таблиця 1.2 

Розміри ливникових чаш  
Витрата чаву-

ну, кг/с 

Ємність 

чаші, кг 
L M П R1 R2 R3 R4 

1,3...2,0 2 105 35 60 20 25 35 30 

2,0...2,5 3 110 40 60 20 25 35 30 

2,6...3,0 4 120 40 70 20 25 35 30 

3,0...4,0 5 130 45 80 25 30 40 35 

4,0...5,0 6 140 50 90 25 30 40 35 

5,0...7,0 9 160 60 100 30 35 45 40 

7,0...11,0 13 180 70 110 35 40 50 45 

11,0...13,0 19 200 80 130 40 45 60 55 

13,0...17,0 28 220 90 150 45 50 70 65 

17,0...21,0 37 240 95 170 45 50 75 70 

21,0...27,0 52 260 100 200 60 65 85 80 

Примітка: d на рис. 1.2 – діаметр стояка знизу  

Конусність стояка залежно від його висоти визначають за 

табл.1.3. 

Таблиця 1.3 

Конусність стояка 
Висота, мм D – d, мм Висота, мм D – d, мм 

100 2 900 9 

200 3 1000 10 

300 4 1200 12 

400 4 1400 14 

500 5 1600 16 

600 6 1800 18 

700 7 2000 20 
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Рис.1.3. Рекомендовані співвідношення розмірів перерізу шлаковловлювача (а) 

 і живильника (б) 

 

Кількість живильників залежить від маси і середньої товщини 

стінки виливка (табл. 1.4). При перерахунку на рівний об’єм ці дані 

можуть бути використані для виливків із кольорових сплавів. 

Таблиця 1.4 

Кількість живильників для чавунних виливків 

Маса виливка, 

кг 

Переважаюча товщина стінок, 

мм 

3...5 5...8 8...12 12...20 

3 – 5 2 2 1 1 

5-15 - 3 2-3 2-3 

25-50 - 3 2-3 2-3 

50-100 - 5-7 5-6 3-4 

100-200 - 7-9 7-8 4-6 

200-400 - 7-9 8-9 6-7 

400-700 - 9-10 8-9 6-7 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися із теоретичними відомостями. 

2. Відповідно до номера варіанту, табл.1.1. Додаток 1, виписати 

вихідні дані для розрахунків. 

3. Керуючись вказівками щодо проведення розрахунку парамет-

рів заповнення форм розплавом та елементів ливникової системи, 

виконати необхідні дії для визначення величин даних параметрів. 

4. За результатами проведених розрахунків зробити відповідні 

висновки. 

Зміст звіту 

1.Назва та мета роботи. 
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2.Конспект теоретичної частини. 

3.Результативиконання практичної роботи: необхідні рисунки, 

розрахунки. 

4.Висновкиз докладним поясненням існування взаємозалежнос-

тей між геометричними параметрами ливникової системи, матеріа-

лом виливка, кількісними та масовими складовими розрахунків. 

Виконання роботи 

1.Визначення оптимальної тривалості заливання металу у форму. 

Найбільш широко відома формула Г.М.Дубицького: 

 

                                                                                                       (1.1) 

де S1 – коефіцієнт тривалості лиття; δ – переважаюча товщина 

стінки, м; Gр – маса рідкого металу, що припадає на один виливок у 

формі, кг. 

Коефіцієнт тривалості лиття S1 (табл.. 1.5) залежить від темпера-

тури сплаву, роду сплаву, місця підведення, матеріалу форми тощо. 

Таблиця 1.5 

Значення коефіцієнта тривалості лиття S1 

Технологічні 

фактори 
Сталь 

Чавун Алю-

мінієві 

сплави 

Мідні 

сплави 
сірий ковкий 

Температура 

сплаву: 

- нормальна 

- підвищена 

- понижена 

 

 

1,3-1,6 

1,4-1,8 

- 

 

 

- 

- 

1,7-1,9 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

Форма: 

- піщана 

- металічна 

 

- 

менша на 

0,1-0,2 

 

2,0 

менша на 

0,1..0,2 

 

2,05 

Менша на 

0,1-0,2 

1,7-3,0 

2,4-4,0 

 

1,9-2,1 

1,3-1,5 

Під переважною товщиною стінки розуміють товщину стінки, 

найбільш віддалену від живильників, яка знаходиться в найбільш 

незручних мовах. При цьому δ не завжди співпадає із геометричною 

товщиною стінки. 

2. Масу сплаву, який заливають у форму визначають за форму-

лою: 

                                                                                                  (1.2) 

3
1 1000⋅⋅⋅= ропт GS δτ

..слприбвилр GGGNG ++⋅=
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де N – кількість виливок у формі, шт; Gвил – чорнова маса вилив-

ка, кг; Gприб, Gл.с. – маса прибутків і ливарної системи (застосовують 

25–30 % і 3–10 %, відповідно від Gвил), кг. 

3. Середня швидкість підйому рівня металу в формі: 

                                                                                              (1.3) 

де hвил – висота виливка, м. 

4. Розрахунок площі вузького місця виконують за формулою: 

                                                                        

                                                                                             (1.4) 

 

де µ  –  коефіцієнт витрати ливникової системи; ρ  – густина роз-

плаву,кг/м3; g = 9,8 м/с
2
; Нр – металостатичний напір, м. 

Коефіцієнт µ визначають сумою витрат, які складаються із ви-

трати напору на повороти каналів, різких змін перерізу каналів, ви-

трат на тертя тощо. Значення µ вибирають із табл. 1.6–1.7. 

Таблиця 1.6 

Значення коефіцієнта µ для чавунних і стальних виливок 

Сплав/спосіб 

лиття 

Опір форми 

великий середній 
незнач-

ний 

Чавун:  

 у вологу 

 у суху 

 

0,35 

0,41 

 

0,42 

0,48 

 

0,30 

0,70 

Сталь: 

у вологу 

 у суху 

 

0,25 

0,30 

 

0,20 

0,38 

 

0,40 

0,50 

Таблиця 1.7 

Значення коефіцієнта µ для кольорових сплавів 

Розрахунковий переріз 

місця 
Лиття Показник 

Алюмінієві: 

- стояк зверху 

- стояк знизу 

живильника 

 

в підігріті кокілі 

в підігріті кокілі 

в піщані форми і підігріті кокілі 

0,75±0,1 

0,64±0,1 

0,55±0,1 

Мідні: 

стояк зверху 

стояк знизу 

живильника 

 

- 

- 

- 

 

0,40±0,1 

0,35±0,1 

0,30-0,45 

оптвилср hV τ/=

ропт

р

вуз
gH

G
F

2⋅⋅⋅
=

ρτµ
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5. Металостатичний напір: 

 

                                                                                           (1.5) 

 

де Н0 – висота рівня розплаву над рівнем підводу метала у фор-

му, м; hвил – максимальний розмір виливка по висоті, м; Р –  відс-

тань від рівня підводу метала до верхньої точки порожнини форми 

по виливку, м; hст  – висота стояка, м. 

6. Висоту стояка розраховують за формулою: 

– при бічній системі 

                    

(1.6) 

– при верхній системі  

 

(1.7) 

– при нижній системі 

   вилcт hh 2=    (1.8) 

де 1/2 hвил – рекомендована товщина шару суміші над порожни-

ною форми під виливок, м. 

7. Після розрахунку площі вузького місця ливникової системи, 

площу перерізів інших елементів вибирають із співвідношення: 

– для чавунних виливок: Fжив : Fшл : Fст = 1 : 1,2 : 1,4; 

– для стальних виливок: Fжив : Fшл : Fст = 1 : 1,5 : 1,3; 

– для алюмінієвих та магнієвих виливок:   

Fст.в. : Fст.н: Fшл :  Fжив = (1,7–1,5) : 1 : 2 : (2–3); 

– для мідних виливок: Fст.в: Fст.н: Fшл : Fжив = 2 : 1,6 : 1,3 : 1,  

де Fжив - сумарна площа перерізу живильників, м
2
; Fшл – площа пе-

рерізу шлаковловлювача, м
2
; Fст – площа перерізу стояка, м

2
; Fст.н  – 

площа перерізу стояка знизу, м
2
; Fст.в – площа перерізу стояка звер-

ху, м
2
. 

8. Маса сплаву в чаші визначають за формулою: 

опт

вил
ч

Gm
G

τ
⋅

=    (1.9) 

де m – коефіцієнт металоємності ливникової чаші, вибирають в 

залежності від маси виливка (табл. 1.8). 

 

 

вил

cтр
h

P
hH

2

2

−=

вилcт hPh
2

1
+=

вилcт hh
2

1
=
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Таблиця 1.8 

Значення коефіцієнта m 

Gвил, кг До 100 100…500 500…1000 1000…5000 

m 3 4 6 8 

9. Визначення діаметру нижньої частини стояка: 

π
cт

ст

F
d

4
=    (1.10) 

10. Визначення конусності стояка (табл.1.3). 

11. Визначення кількості живильників (табл.1.4). 

Контрольні запитання 

1. В чому полягає суть розрахунку ливарних систем? 2. Яка умо-

ва оптимальної тривалості заливання форми? 3. Які умови отриман-

ня якісного виливка? 4. Які є ливникові чаші і ливникові лунки? 5. 

В чому особливості будови ливарних систем для виливків із магніє-

вих і алюмінієвих сплавів? 6. Які основні складові параметри розра-

хунку ливарної системи? 

 

Практична робота №2 
ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФЕКТІВ ВИЛИВКІВ 

Мета роботи: ознайомитися з видами дефектів, навчитися вияв-

ляти можливі причин, що викликають їх утворення та здійснення 

заходів щодо попередження їх виникнення. 

Теоретичні відомості 

Дефекти в виливках виникають в результаті недотримання тех-

нології, помилок, допущених при конструюванні виливків або про-

ектування технологічного процесу виготовлення виливків. Браком 

вважають виливки, які не відповідають за якістю стандартам чи те-

хнічним умовам не можуть бути використані за прямим призначен-

ням без виправлень. Невиправний брак - це дефектний виливок, ви-

правлення якого технічно неможливе чи економічно недоцільно. 

Виправний брак - дефектний виливок, виправлення якого технічно 

можливо і економічно доцільно. Після виправлення він може бути 

використаний за прямим призначенням. Для правильного визначен-

ня причин дефектів, вибору заходів щодо запобігання і усунення 

браку виливків важливо застосовувати єдину систему класифікації 

та обліку дефектів виливків. 

Розглянемо найпоширеніші види дефектів виливків. 
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1. Невідповідность по геометрії 
Недолив потовщення виливка внаслідок розпирання нерівномір-

но або недостатньо ущільненої піщаної форми металом при литті. 

Перекос - зміщення однієї частини виливка щодо осей або пове-

рхонь іншої частини по роз'єму форми, моделі або опок внаслідок їх 

неточної установки і фіксації при формуванні і збиранні. 

Короблення - спотворення конфігурації виливка під впливом на-

пружень, що виникають при охолодженні, а також в результаті не-

правильної форми моделі. 

Вилом - порушення конфігурації і розміру виливка при вибиван-

ні, обрубуванні, відбитті ливників і прибутків, очищенні та транс-

портуванні. 

Відхід металу - порожнина в тілі виливка, обмежена тонкою кір-

кою затверділого металу, що утворилася внаслідок витікання мета-

лу з форми при слабкому її закріпленні. 

2. Дефекти поверхні 
Пригар – важко відокремлюваний специфічний шар на поверхні 

виливка, що утворився внаслідок фізичної і хімічної взаємодії фор-

мувального матеріалу з металом і його окисами. 

Спай – поглиблення із закругленими краями на поверхні вилив-

ка, що утворився внаслідок неповністю поєднаними потоками мета-

лу з недостатньою температурою або перерваного процесу лиття. 

Ужимина – поглиблення з пологими краями, заповненого фор-

мувальним матеріалом і покритого шаром металу, що утворився 

внаслідок відшарування формувальної суміші при литті. 

Наріст – виступ довільної форми, що утворився із забрудненого 

формувальними матеріалами металу внаслідок місцевого руйнуван-

ня ливарної форми. 

Залив – металевий прилив або виступ, який виник внаслідок 

проникнення рідкого металу в зазори по роз’ємам форми, стержнів 

або по стержневим знакам. 

Засмічення – наявність формувальної суміші в поверхневому 

шарі виливка, яка підхоплюється потоками рідкого металу. 

3. Порожнини в тілі виливка 
Гаряча тріщина – розрив або надрив тіла виливка усадочного по-

ходження, який виникає в інтервалі температур твердіння. Гаряча 

тріщина,як правило, знаходиться по границях кристалів, має нерів-

ну окислену поверхню, на якій іноді видно дендрити. 
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Холодна тріщина – розрив тіла затверділого виливка внаслідок 

внутрішніх напруг або механічного впливу. Холодна тріщина за-

звичай має чисту, світлу зернисту поверхню. 

Газова раковина – порожнина, яка утворилася внаслідок газів, 

які виділяються або поглинаються металом. 

Усадочна раковина – відкрита або закрита порожнина з грубою, 

шорсткою іноді окисленою поверхнею, яка утворилася внаслідок 

усадки при твердінні металу. 

Шлакова раковина – порожнина, повністю або частково запов-

неної шлаком. 

Усадочна пористість – дрібні пори, які утворилися внаслідок 

усадки металу під час його твердіння при недостатньому живленні 

виливка. 

Газова пористість – дрібні пори, що утворилися у виливку в ре-

зультаті виділення газів з металу при його твердінні. 

4. Невідповідність по структурі 
Відбілення – тверді ділянки, які важко піддаються механічній 

обробці, в різних частинах виливка із сірого чавуну, викликаних 

скупченням структурно вільного цементиту. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися із теоретичними відомостями, які стосуються 

теми практичного заняття. 

2. Відповідно до номера варіанта, Додаток 2, визначити вид де-

фекту і описати причини його виникнення. 

3. Зробити відповідні висновки, в яких зокрема запропонувати 

перелік заходів, які допомогли б запобігти виникненню визначених 

дефектів. 

Зміст звіту 

1.Назватаметароботи. 

2.Конспекттеоретичної частини. 

3.Результативиконання практичної роботи: необхідні рисунки, 

аналіз виявлених дефектів. 

4.Висновки. 

Контрольні запитання 

1. Які причини утворення дефектів у виливках? 2. Який є випра-

вний та невиправний брак? 3. Яка класифікація дефектів невідпові-

дності по геометрії? 4. Яка класифікація дефектів поверхні? 5. Яка 
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класифікація дефектів у вигляді порожнин у тілі виливка? 6. Охара-

ктеризуйте дефекти з огляду невідповідності по структурі. 

 

Практична робота №3  
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ 

НАГРІВАННЯ СТАЛЬНИХ ЗАГОТОВОК ПЕРЕД ЇХ 
ОБРОБКОЮ ТИСКОМ 

Мета роботи: ознайомлення з основними методами вибору ре-

жимів нагрівання заготовок для гарячої обробки металів тиском. 

Теоретичні відомості 

Обробка тиском є одним з найбільш економічних та високопро-

дуктивних способів отримання заготовок або деталей в машинобу-

дуванні. Обробці тиском піддають метали, здатні до пластичного 

деформування без руйнування під дією зовнішніх зусиль. Крихкі 

метали і сплави обробляти тиском не можна, тому що вони не ма-

ють достатньої пластичності і під дією зовнішніх сил неминуче 

руйнуються. 

Пластичність матеріалу залежить від хімічного складу сплаву; 

температури деформування; швидкості деформації (визначається 

швидкістю переміщення деформуючого інструменту). При пласти-

чній деформації змінюється не тільки зовнішня форма матеріалу, 

але і його внутрішня будова, а значить і властивості.  

Деякі метали та сплави, недостатньо пластичні при звичайній 

температурі, при високій температурі стають достатньо пластични-

ми і можуть оброблятися тиском. До числа таких сплавів можна ві-

днести і сталь. 

В залежності від температури і швидкості деформування матері-

алу розрізняють холодну, гарячу і неповну гарячу обробку тиском. 

Холодна обробка супроводжується зміцненням металу, тобто 

підвищуються міцнісні характеристики механічних властивостей, 

тоді як всі пластичні характеристики різко знижуються. Проводять 

холодну обробку без нагріву або з нагрівом при температурах ниж-

че (0,2-0,3)Tпл. Холодна обробка тиском супроводжується появою 

наклепу – зміни внутрішньої будови металу, який призводить до 

підвищення міцнісних і одночасному зниженні пластичних харак-

теристик механічних властивостей деформованого металу. При 

цьому в металі змінюється форма зерен, які витягуються в напрямку 
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найбільш інтенсивної текучості металу і як наслідок утворюється 

волокниста структура. 

Наклеп робить метал твердим і крихким, його не варто піддавати 

подальшому деформуванню або механічній обробці. Крім механіч-

них властивостей при наклепі змінюються і інші властивості: змен-

шуються щільність, теплопровідність і електропровідність. 

Гарячою обробкою називають обробку металу, при якій проті-

кають одночасно процеси наклепу та рекристалізації. Проводиться 

гаряча обробка при температурах вище(0,5…0,6) Tпл. При цьому 

знімається зміцнення, викликане наклепом за рахунок процесу рек-

ристалізації. 

Після гарячої обробки деформований метал має структуру і вла-

стивості без помітного зміцнення. 

Температура рекристалізації (Tп.рекр) і залежить: 

- від величини деформації (чим більша деформація, тим нагрі-

вання повинне бути вище); 

- від часу витримки (з його збільшенням легше протікає процес 

рекристалізації); 

- від величини зерен (для крупнозернистого металу температура 

повинна бути вище, ніж для дрібнозернистого). 

Процес обробки тиском, при якому швидкість рекристалізації 

недостатня для повного усунення зміцнення називається неповною 
гарячою обробкою. Така обробку отримують неоднорідну струк-

туру, зниження міцнісних і пластичних властивостей.  

Температура рекристалізації має велике практичне значення для 

вибору гарячої обробки тиском. Вона становить: 

плрекрп ТT ×= 4,0.     (3.1) 

де Тпл – температура плавлення металу, 
о
К; К – шкала Кельвіна 

(шкала Кельвіна: Т=
о
С-273

о
). 

Температура початку рекристалізації сплаву визначити за фор-

мулою: 

.,
2

4,0.. К
ТТ

T осолідусліквідус
сплрекр

+
×=

             (3.2) 

Швидкість рекристалізації з підвищенням температури зростає. 

Тому нагрівання сталі перед обробкою тиском повинна бути доста-

тньо високою, проте нижче, ніж температура початку розплавлення 

металу при нагріванні(рис. 3.2). Таким чином, нагрів до температу-
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ри солідуса сплаву і вище може викликати його розплавлення і як 

наслідок можуть виникати дефекти, які знижують якість обробки 

тиском і загалом механічні властивості металів. До таких дефектів 

відносять: 

Перепал металу спостерігається при нагрівання близькому до 

температур лінії солідус, значному часі нагрівання і витримки при 

таких температурах. Перепалений метал є невиправним браком, 

призводить до повної втрати пластичності за рахунок інтенсивного 

окислення меж кристалів і можливого їх підплавлення. 

 
Рис.3.2. Температурний інтервал гарячої обробки тиском вуглецевих сталей 

 

Перегрів. Нагрівання металу до температури дещо меншої, ніж 

температура перепалу. Перегріву сприяє великий час нагрівання і 

витримки заготовки. Перегрів виражається різким збільшенням рос-

ту кристалів, що призводить до утворення крупнозернистої струк-

тури охолодженої сталі і до зниження пластичності. Перегрітий ме-

тал також є браком, який виправляють додатковою термічною об-

робкою. 
Тріщини виникають при надмірно швидкому нагріванні внаслі-

док нерівномірного розширення зовнішніх і внутрішніх шарів заго-

товки. Особливо це стосується високовуглецевих і легованих ста-

лей, що мають низьку теплопровідність. Для них нагрів повинен 

бути більш тривалим, ніж для більш теплопровідних матеріалів. 

Окалина утворюється при окисленні поверхні заготовки при на-

гріванні в результаті активної хімічної взаємодії металу з газами. 
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Окалина прискорює в 1,5-2 рази зношення деформуючого інстру-

менту, так як її твердість більша твердості гарячого металу. Для 

зменшення окалиноутворення заготовки нагрівають в нейтральній 

атмосфері. 

Вибір температурного інтервалу гарячої обробки тиском 
Вибір полягає у визначенні температур початку та кінця обробки 

в залежності від складу сталі. Температуру початку гарячої обробки 

призначають такою, щоб отримати максимальну пластичність і мі-

німальну міцність металу. В той же час потрібно виключити пере-

пал і перегрів. Для вуглецевих сталей верхня межа температурного 

інтервалу розташована значно нижче лінії солідус АЕ діаграми ста-

ну залізо-вуглець (рис. 3.2). Температура нагрівання для обробки 

тиском вуглецевих сталей залежить від вмісту в ній вуглецю. Чим 

менше вуглецю, тим вища температура нагрівання сталі. 

Закінчувати гарячу обробку тиском слід також при певній тем-

пературі, але не нижче ніж температура рекристалізації Tп.рекр, для 

забезпечення її високої швидкості і пластичності металу. 

Кожна сталь має свою температуру Tп.рекр. Отже, різні марки ста-

лей мають різні температурні інтервали гарячої обробки тиском. 

Визначення часу нагріву заготовок 
При нагріванні виробів для гарячої ОМТ істотне значення має 

час нагріву. Заготовка повинна бути нагріта до необхідної темпера-

тури рівномірно по всьому об'єму. При швидкому нагріванні зрос-

тає різниця температур по перерізу заготовки, що може призвести 

до виникнення напруг між шарами металу і як наслідок утворення 

тріщин. Повільне нагрівання призводить до збільшення окислення 

поверхні металу, утворенню окалини, що призводить до збільшення 

припусків на механічну обробку. 

Орієнтовно ця швидкість визначається часом нагріву по емпіри-

чній формулі М.М.Доброхотова, справедливої для нагріву великих 

заготовок в камерній печі до 1300 
о
С: 

)(годddmKZ ×××=     (3.3) 

де Z – час нагріву, год; d – діаметр заготовки в метрах; K – кое-

фіцієнт, який враховує матеріал заготовки (для низьковуглецевої 

низьколегованої сталі K=10, для середньо вуглецевої і середньо ле-

гованої K=15, для високо вуглецевої і високолегованої сталі K=20); 

m - коефіцієнт, що залежить від форми заготовок і характеру їх ук-

ладання в печі (рис. 3.3). 
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Рис.3.3. Схеми укладання заготовки в печі 

 

Нагрівальні пристрої та їх характеристики 
До обладнання, яке застосовують для нагріву заготовок перед 

гарячою обробкою тиском, відносять нагрівальні печі і електрона-

грівальні пристрої. До нагрівальних печей відносять те обладнання, 

де теплота передається до заготовки від нагрівальної камери конве-

кцією і випромінюванням. Розрізняють методичні і камерні печі.  

Порядок виконання роботи 

1.Ознайомитися із основними теоретичними відомостями, які 

стосуються теми практичного заняття. 

2. За варіантом завдання (табл.3.1. Додаток 3) вибрати вихідні 

дані: дві марки сталі, розміри заготовок(d1 і d2) і коефіцієнти, що 

враховують характер укладання (m1іm2) заготовок у піч. 

3. Користуючись діаграмою залізо-вуглець (рис. 3.2) для вугле-

цевої сталі, табл. 3.2 – для сталі легованої), визначити для заданих 

марок сталей: 

а) tп >tк– температуру початку і кінця гарячої обробки тиском, 
о
С; 

б) рекрпT . .- температуру початку рекристалізації металу загото-

вок за формулою 3.2 та рис.3.2; 

в) розрахувати час нагріву заготовок в печі за формулою 3.3.  

4. Дані пунктів 1, 2, 3 звести в таблицю 3.1. 

5. На підставі отриманих даних зробити висновок про режими 

ГОТ для сталевої заготовки заданих розмірів. Пояснити, чому цей 

режим є оптимальним і рекомендувати тип нагрівального пристрою. 
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Таблиця 3.1 

Марка сталі Тсолідус Тп.рекр. Z, год Тпоч., год Ткінц., год 

      

Таблиця 3.2 

Інтервали гарячої обробки тиском легованих сталей 
Температура 

гарячої ОМТ
 о
С 

Низьколегована 

(лег. ел.<5%) 

Середньолегована 

(лег. ел. 5-10%) 

Високолегована 

(лег. ел.>10%) 

початок 1025-1100 1050-1125 1150-1175 

кінець 850 850 825-875 

 

Зміст звіту 

1.Назва та мета роботи. 

2.Конспекттеоретичної частини. 

3.Результативиконання практичної роботи: необхідні рисунки, 

розрахунки, заповнена таблиця 3.1. 

4.Висновки з докладним поясненням необхідності нагріву даної 

сталі при гарячому деформуванні. 

Контрольні запитання 

1. В чому полягають особливості обробки металів тиском? 2. Які 

є пособи обробки металів тиском та їх характеристики? 3. Що нази-

вають температурою рекристалізації, які її особливості? 4. Що на-

зивають неповною гарячою обробкою? 5. Назвіть та опишіть основ-

ні дефекти, які можуть виникати внаслідок обробки металів тиском. 

6. Як вибирають температурний інтервал гарячої обробки тиском? 

7. Як визначають часу нагріву заготовок? 8. Які є нагрівальні при-

строї та їх характеристики? 

 
Практична робота №4  

РОЗРАХУНОК ПРОКАТНОГО ВАЛКА 
Мета роботи: освоїти методику та призначення проведення пе-

ревірочних розрахунків параметрів листового прокатного валка. 

Теоретичні відомості 

Валки прокатних станів виконують основну операцію прокатки – 

деформацію металу і надання йому необхідної форми поперечного 

перерізу. Валок (рис.4.1) складається з: бочки 1, яка безпосередньо 

контактує з металом; шийок 2, які опираються на підшипники вал-

ка; кінців (треф) 3, які призначенні для з’єднання валка зі шпинде-

лем.  
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Валки розділяють на листові(рис.4.1, а) і сортові (рис.4.1, б).  
 

 

 

 
а б 

Рис.4.1. Типи прокатних валків: а - гладенький; б – калібрований 

 

Листові валки служать для прокатки листів, смуг і стрічок. Бочка 

у цих валків циліндричної форми. Сортові валки призначені для 

прокатки різного сортового профілю і заготовок. Бочка цих валків 

виконується з канавками, канавки двох валків утворюють калібри. 

Одним із основних показників якості валка є твердість його ро-

бочої поверхні. За цією ознакою валки прийнято розділяти на м'які, 

напівтверді, тверді і особливо тверді. 

Основним параметром, що характеризує розмір прокатних вал-

ків, є діаметр бочки і її довжина. Для прокатних станів різного при-

значення практично встановлені наступні найбільш раціональні 

співвідношення між довжиною бочки валків і її діаметром (L/D); на 

обтискних: 2,2-2,7; на сортових: 1,6-2,5; на товстолистових станах: 

2,2-2,8; на чотирьохвалкових - для робочих валків: 3-5, для опор-

них: 1,5-2,5. 

Ефективність роботи прокатних станів, якість і собівартість про-

дукції в значній мірі залежать від міцності і жорсткості робочих 

клітей. Зазвичай розміри деталей цього обладнання попередньо ви-

значають конструктивно – з врахуванням виробничого досвіду, а 

згодом виконують перевірочні розрахунки на міцність і жорсткість, 

за результатами яких корегують конструктивні розміри. 

При розрахунку прокатний валок умовно уявляють як балку, що 

лежить на двох опорах, завантажену силами і обертовим моментом. 

Прокатні валки в процесі обертання зазнають тривалого впливу 

знакозмінних навантажень. Якщо циклічні напруги, що виникають 

у валку від цих навантажень, перевищують певний рівень, то в ма-

теріалі валків через певне число циклів починають з'являтися мік-

ротріщини, які викликають втомленісні руйнування. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися із теоретичними відомостями, які стосуються 

теми практичного заняття. 
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2. Відповідно до номера варіанту, табл.4.1 додатку виписати ви-

хідні дані для розрахунків. 

3. Керуючись вказівками щодо проведення перевірочних розра-

хунків параметрів листового прокатного валка, виконати необхідні 

дії для визначення величин даних параметрів. 

4. За результатами проведених розрахунків зробити відповідні 

висновки. 

Зміст звіту 

1.Назватаметароботи. 

2.Конспекттеоретичної частини. 

3.Результативиконання практичної роботи: необхідні рисунки, 

розрахунки. 

4.Висновкиз докладним поясненням необхідності проведення 

перевірочних розрахунків для валків прокатних станів. 

Виконання роботи 

1. Розрахункова схема навантаження листового валка наведена 

на рис. 4.2. 

 
Рис.4.2. Схема навантаження листового валка 
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2. Бочка валка розраховується на згин, а шийка – на згин і кру-

чення. 

2.1.Згинаючий момент знаходимо наступним чином: 

М зг.δ = Р [ ( ℓδ  + ℓш ) – b/4 ] /4   (4.1) 

де Р – повне зусилля металу на валки, кг; ℓδ – довжина бочки ва-

лка, мм; ℓш – довжина шийки валка, мм; b – ширина листа, мм. 

2.2.Напругу згину бочки валка знаходимо за формулою (4.2): 

σ зг.δ  = М зг.δ / 0.1 D
3
δ     (4.2) 

де 0.1 D
3
δ – момент опору поперечного перерізу бочки валка на 

згин, мм
3
; D – діаметр бочки валка, мм. 

3. Далі необхідно провести перевірочні розрахунки шийки валка. 

Для цього користуємося наступними залежностями. 

3.1. Згинаючий момент шийки валка: 

М зг.ш = Р / 2 · ℓш / 2    (4.3) 

3.2. Напруга згину шийки валка: 

σ зг.ш = М зг.ш / 0,1 d
3
ш    (4.4) 

3.3. Крутний момент для приводної шийки: 

Мкр.ш = Мдеф.+ Р · fш · dш / 2     (4.5) 

де Мдеф. – момент прокатки (деформуючий момент), кг·мм; fш – 

коефіцієнт тертя в підшипниках; dш – діаметр шийки валка, мм. 

Коефіцієнт тертя підшипників: роликові 0,002…0,005; текстолі-

тові 0,004…0,006; бронзові 0,06…0,1; рідинного тертя 0,001…0,005. 

3.4. Напруга кручення: 

τкр.ш = Мкр.ш / 0,2 d
3
ш     (4.6) 

3.5. Результуюча напруга для шийки валка, з врахуванням одно-

часного впливу згинаючого і крутного моментів, визначається: 

- для стальних валків 

2
.

2
. 3 шкршзгрез τσσ +=     (4.7) 

- для чавунних валків 

2
.

2
.. 4625,0375,0 шкршзгшзгрез τσσσ +×+=

 
 (4.8) 

Отримані для бочки і шийки значення напруг не повинні пере-

вищувати їх допустимого значення [σ] для відповідного матеріалу 

при п'ятикратному  запасі міцності (табл.4.1). 

При розрахунку величин напруг слід мати на увазі, що валки в 

процесі роботи переточують. Допустимі величини переточування: 

− для блюмінгів 10…12% (від діаметра нового валка); 
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− для сортових станів 8…10%; 

− для середньо - і товстолистових 5…7%; 

− для тонколистових і станів холодної прокатки 3…6%. 

Таблиця 4.1 

Допустимі напруги на згин 
№ з/п Матеріали валків Допустимі напруги, МПа 

1 Чавунні валки 60÷ 80 

2 Стальні валки 100 ÷ 120 

3 Ковані із середньовуглецевої сталі 100÷ 120 

4 Ковані із низьковуглецевої сталі 120 ÷ 130 

5 Стальні ковані із легованої сталі 140 ÷ 150 

6 Легований чавун 90 ÷ 100 

Контрольні запитання 

1. Яка будова та призначення валка прокатного стану? 2. 

Як класифікують валки прокатних станів? 3. В чому поляга-

ють особливості експлуатації прокатних валків? 4. Назвіть ос-

новні складові перевірочних розрахунків прокатних валків. 
 

Практична робота №5 
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ РУЧНОГО 

ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 
Мета роботи: вивчити закономірності технологічного процесу 

ручного електродугового зварювання, освоїти методику проведення 

необхідних розрахунків. 

Теоретичні відомості 

Електродуговим зварюванням називається зварювання плавлен-

ням, при якій нагрів зварювальних кромок здійснюється теплом 

електричної дуги. Ручне електродугове зварювання виконується 

двома способами: неплавким і плавким електродом. Другий спосіб є 

основним при ручному електродуговому зварюванні(рис. 5.1). 

Стандартами передбачено такі основні типи зварних з'єднань: 

- стикові (умовне позначення С) - з'єднання, в яких торці з'єдну-

ваних деталей розташовують так, що поверхня однієї деталі є про-

довженням іншої.  

- таврові (Т) - з'єднання,при яких торець одного елемента при-

микає до поверхні іншого елемента під кутом (найчастіше прямим). 

- напусткові (Н) - з'єднання, в яких один елемент з'єднання на-

кладається на інший. 
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- кутові (У) - з'єднання здійснюють при розташуванні зварюва-

них елементів під прямим або довільним кутом, і зварювання вико-

нують по кромкам цих елементів з однієї або з обох сторін. 

 
Рис. 5.1.Схема ручного електродугового зварювання плавким електродом: 1 - 

стержень електрода; 2 - покриття електрода; 3 - основний метал; 4 - зварний 

шов; 5 – тверда шлакова кірка; 6...електрична дуга; 7...захисна атмосфера; 8 – 

рідка металева ванна; 9 – шлакова ванна; 10 – джерело струму 

 

Типи і вимоги, які стосуються металевих електродів для ручного 

дугового зварювання сталей є завжди регламентованими. 

Для зварювання вуглецевих і низьколегованих конструкційних 

сталей передбачено дев'ять типів електродів (Е38, Е42,Е42А, Е46, 

Е46А, Е50, Е50А, Е55, Е60); для зварювання легованих і конструк-

ційних сталей підвищеної і високої міцності п'ять типів (Е70, Е85, 

Е100, Е125, Е150). 

Тип електрода позначається буквою Е і цифрою, що показує га-

рантовану межу міцності металу шва (тимчасовий опір) σв (10
-1 

МПа). Буква А вказує, що метал шва, наплавлений цим електродом, 

має підвищені пластичні властивості. Такі електроди застосовують 

при зварюванні найбільш відповідальних швів. Кожному типу елек-

трода відповідає кілька марок, на кожну з яких розроблені технічні 

умови. Марка електрода - це його промислове позначення, що хара-

ктеризує стержень і покриття. Електродні покриття розділяють на 

дві групи: тонкі (стабілізуючі) і товсті (якісні). 

Призначення тонкого покриття - полегшити збудження дуги і 

стабілізувати її горіння. Воно не створює захисту для розплавленого 

металу шва і тому при зварюванні відбувається його окислення і 

азотування. Шов виходить крихким, пористим з різними неметале-

вими включеннями. Тому електроди з тонким покриттям викорис-
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товують при виконанні невідповідальних зварних швів. Зварні з'єд-

нання високої якості виконують електродами з товстим покриттям. 

Якісне (товсте) покриття забезпечує стійке горіння дуги; захищає 

розплавлений метал шва від дії кисню та азоту; розкислює утворені 

в металі шва оксиди і видаляє невідновлювані оксиди в шлак, легує 

наплавлений метал, видаляє сірку і фосфор з розплавленого металу 

шва; утворює шлакову кірку над металом шва, сповільнює його 

охолодження і тим самим сприяє виходу газів і неметалевих вклю-

чень на поверхню металу шва. 

По виду покриття електроди поділяються: з рудно-кислим пок-

риттям (позначення А), з основним покриттям (Б), з целюлозним 

покриттям (Ц), з рутиловим покриттям (Р). 

Технологічний процес ручного дугового зварювання складається 

із декількох етапів. Перш за все необхідно правильно вибрати тип 

зварного з'єднання, який визначають взаємним розташуванням зва-

рюваних елементів і формою підготовки їх під зварювання. Другим 

етапом при розробці технології ручного електродугового зварюван-

ня є вибір типу та марки електрода (його діаметру). Насамкінець 

визначають параметри ручного електродугового зварювання.  

Тут слід пам’ятати деякі особливості. Визначення довжини дуги 

значно впливає на якість зварювання. Коротка дуга горить стійко і 

спокійно. За допомогою неї отримують високоякісний шов, так як 

розплавлений метал електрода швидко проходить дуговий промі-

жок і менше піддається окислювання і азотуванню. Проте занадто 

коротка дуга викликає «примерзання» електрода, дуга перериваєть-

ся, порушується процес зварювання. Довга дуга горить нестійко із 

характерним шипінням. Глибина проплавлення недостатня, розпла-

влений метал електрода розбризкується і більше окислюється і азо-

тується. Як наслідок, отримуємо безформенний шов, а метал шва 

містить велику кількість оксидів. Швидкість руху в зону дуги по-

винна відповідати швидкості плавлення електрода, щоб зберегти 

сталість довжини дуги. Швидкість переміщення вздовж лінії зварю-

вального шва не повинна бути великою, так як метал електрода не 

встигне сплавитися з основним металом(дефект - непровар). В той 

же час, при малій швидкості переміщення, можливий перегрів і пе-

репал металу. Як наслідок, отримуємо широкий і товстий шов, про-

дуктивність зварювання виявляється низькою. Поперечні коливаль-

ні рухи застосовують для отримання розширеного валика шириною 
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3-4dе. Поперечні рухи уповільнюють застигання наплавленого ме-

талу, полегшують відхід газів і шлаків і сприяють найкращому 

сплавленню основного і електродного металів та отримання високо 

якісного шва. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися із теоретичними відомостями, що стосуються 

ручного електродугового зварювання. 

2. Відповідно до номера варіанта, табл.5.1. Додаток 5, виписати 

вихідні дані для розрахунків. 

3. Керуючись вказівками щодо розрахунку параметрів процесу 

дугового зварювання, виконати необхідні дії для визначення вели-

чин даних параметрів. 

4. Зробити висновки, в яких зокрема проаналізувати взаємоза-

лежності між окремими складовими елементів процесу зварювання 

та отриманими значеннями параметрів дугового зварювання. 

Виконання роботи 

1. Визначення величини зварювального струму. Величину зва-

рювального струму Iзв (А), основного параметру режиму зварюван-

ня, встановлюють по відомому діаметру електрода. При зварюванні 

стикового шва в нижньому положенні використовують формулу: 

eзв
dKI ⋅=     (5.1) 

де dе – діаметр електрода (мм); К – коефіцієнт пропорційності, 

який залежить від діаметра електрода (див. табл.5.1). 

Таблиця 5.1 

Діаметр електрода 

Товщина металу, δ, 

мм 
1,5-2,0 2,5-4,0 4,5-7,0 7,5-10,0 

понад 

10,0 

Діаметр електрода dе, 

мм 
2 3 4 5 6 

Коефіцієнт пропор-

ційності К, А/мм 
30 35 40 45 50 

Довжина електрода 

lе, мм 
250 300 350 400 450 

2. Визначення довжини дуги. Довжину дуги Lд (мм), можна ви-

значити за формулою: 

)2(5,0 +⋅=
eд

dL      (5.2) 
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3. Визначення величини напруги. Для визначення величини на-

пруги на дузі Uд (В), користуються формулою: 

дд
LU ⋅+= βα

    
(5.3) 

де Lд – довжина дуги (мм); α - коефіцієнт, який характеризує па-

діння напруги на електродах, В (при використанні стальних елект-

родів α=10…12 В); β – коефіцієнт, який характеризує падіння на-

пругина1 мм довжини дуги, В/мм(β =2,0-2,5В/мм). 

4. Кількість металу, необхідного для зварного шва Qн (г): 

1000

γ⋅⋅= SlQ
н

    

(5.4) 

де l – довжина зварювального шва (мм); S – площа поперечного 

перерізу шва (мм
2
); γ – густина електродного металу (γ = 7,8 г/см

3
). 

Для одностороннього стикового шва без скосу кромок площу 

поперечного перерізу S можна визначити за формулою: 

δ⋅= bS      (5.5) 

Де b – зазор між деталями, що зварюють (мм) (табл.5.2). 

Таблиця 5.2 

Тип зварного шва 
Тип з’єднання Позна-

чення 

Форма підготу-

вання кромок 

Товщина 

металу δ, 

мм 

Зазор 

b, мм 

Виконання 

шва 

Шов стиковий, 

односторонній 

без скосу кро-

мок (випадок 1) 

С2 

 

 

 

1,5-2,5 

3,0-4,0 

1 

2 

 

 

Шов стиковий,   

односторонній 

із V-подібним 

скосом кромок 

(випадок 2) 

С17 

 

 4,5-7,5 

8,0-13,5 

14,0-16,0 

3 

4 

5 

 

 

а – притуплення кромок, а = 1 мм. 

Для одностороннього шва з V-подібним скосом двох кромок 

площу поперечного перерізу S можна визначити за формулою:  

( ) 






 ++−= 15,01 2δδ bS    (5.6) 

5. Основний час горіння дуги tосн (год) визначають за формулою: 
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нзв

н

осн I

Q
t

α×
=    (5.7) 

де αн – коефіцієнт наплавлення (г/А ∙ год).  
6. Швидкість зварювання Vзв (м/год): 

осн

зв t

l
V

⋅= 001,0    (5.8) 

де l – довжина зварювального шва (мм). 

7. Повний час зварювання Тп (год): 

М

t
T осн

п
=     (5.9) 

де tосн - основний час горіння дуги (год); М – коефіцієнт продук-

тивності (М=0,6-0,8). 

8. Маса розплавленого металу Qр (г)  (сумарна маса розплавле-

них електродів) 

4000

2 n
lldQ
огееp
⋅−⋅⋅⋅= 




πγ     (5.10) 

де γ – густина електродного метала (для сталі γ = 7,8 г/см
3
); dе – 

діаметр електрода (мм); lе – довжина електрода (мм), (див. табл.5.1); 

lог – довжина огарку (мм), приймають lог = 50 мм; n – кількість шарів 

(проходів) (див. табл.5.3). 

Таблиця 5.3 

Кількість шарів 

Товщина 

сталі δ, мм 
1,5…5,0 5,5…8,0 8,5…10,0 10,5…14,0 14,5…16,0 

Кількість 

шарів, n 
1 2 3 4 5 

9. Визначення коефіцієнта втрат металу на угар і розбризкуван-

нях φ (%): 

p

нp

Q

QQ 







−⋅
=

100
ϕ

    (5.11) 

де Qр – маса розплавленого металу (г); Qн – маса наплавленого 

металу (г). 

Значення коефіцієнта втрат при ручному електродуговому зва-

рюванні не повинно перевищувати 10%. 
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10. Визначення повної витрати електроенергії. Повна витрата 

електроенергії на зварювання, А (кВт∙год), визначається за форму-

лою: 

осндзв
tUIA ⋅⋅=      (5.12) 

де Iзв – сила зварювального струму (А); Uд – напруга на дузі (В); 

tосн - основний час горіння дуги (год). 

Контрольні запитання 

1.В чому полягає суть ручного електродугового зварювання? 

2.Які є види ручного електродугового зварювання? 3.Опишіть осно-

вні типи зварних з’єднань. 4.Опишіть основні типи електродів та їх 

характеристики. 5. Опишіть технологічний процес ручного елект-

родугового зварювання. 6. Вкажіть параметри необхідні для розра-

хунків технологічного процесу ручного електродугового зварюван-

ня. 7. Опишіть особливості окремих параметрів технологічного 

процесу ручного електродугового зварювання. 

 
Практична робота №6 

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ АВТОМАТИЧНОГО 
ЗВАРЮВАННЯ ПІД ФЛЮСОМ 

Мета роботи: вивчити закономірності технологічного процесу 

автоматичного зварювання під шаром флюсу, освоїти методику 

проведення необхідних розрахунків. 

Теоретичні відомості 

Зварювання під шаром флюсу є різновидом електродугового зва-

рювання і запропонований в кінці XIX століття М.Г.Славяновим. 

Вчений в якості флюсу використовував подрібнене скло. Спосіб 

автоматичного зварювання під флюсом був запропонований у 1929 

році. Зварювання під флюсом відрізняється від дугового зварюван-

ня обов'язковим використанням плавкого електрода. Крім того, 

обов'язково є введення прямо в зону дуги зернистого флюсу. При 

цьому шар флюсу повинен повністю закривати дугу. 

При зварюванні під флюсом (рис. 6.1) дуга 7 горить між зварю-

вальним дротом 1 і деталлю 4 під шаром гранульованого флюсу 2. 

Механізм подачі 6 забезпечує надходження електродного дроту у 

зону горіння дуги 8. 

Зварювальний струм змінний чи постійний (прямої чи зворотної 

полярності) підводиться до дроту за допомогою ковзного контакту, 

а до виробу - постійним контактом. Зварювальна дуга горить у газо-
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вому захисті 8, який утворюється в результаті плавлення флюсу і 

металу. Крім того, розплавлений метал 10 захищений від зовніш-

нього середовища шаром розплавленого флюсу 9. По мірі віддален-

ня дуги від зони зварювання розплавлений флюс застигає і утворює 

шлакову кірку 12, яка згодом легко відділяється від поверхні шва. 

Флюс засипається попереду дуги з бункера шаром товщиною 40...80 

мм і шириною 40...100 мм. Нерозплавлений флюс після зварювання 

використовується повторно. Розплавлені електродний і основний 

метали 10 в зварювальній ванні перемішуються і при кристалізації 

утворюють зварний шов 11.  

 

 
Рис.6.1. Процес зварювання під шаром флюсу 

 

Застосування флюсу при зварюванні забезпечує надійний захист 

розплавленого металу від окислення та азотування. Це дозволяє 

одержати метал шва з високими механічними властивостями. При 

зварюванні під шаром флюсу розбризкування металу, що має місце 

при зварюванні відкритою дугою, не відбувається. Витрата електро-

енергії при зварюванні під флюсом нижча, ніж при ручному дуго-

вому зварюванні. Розрізняють автоматичне  і напівавтоматичне зва-

рювання під флюсом. При напівавтоматичному зварюванні подача 

дроту здійснюється відповідним механізмом, а переміщення трима-

ча - вручну. Флюс при напівавтоматичному зварюванні подається в 

зону горіння дуги або з бункера, закріпленого на тримачі, або по 

шлангу від спеціального флюсового живильника. При автоматич-
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ному зварюванні переміщення зварювального відносно виробу про-

водиться відповідним механізмом. Крім того, прибирання частини 

флюсу, який не сплавився при автоматичному зварюванні прово-

диться спеціальним флюсовим пилевідвідним механізмом. Процес 

зварювання під шаром флюсу може відбуватися на змінному струмі, 

а також на постійному струмі при прямій і зворотній полярності.  

Оскільки при зварюванні під шаром флюсу розбризкування еле-

ктродного металу не відбувається, його можна здійснювати при ве-

ликих густинах струму, порівняно із ручним зварюванням. В зв'язку 

з цим при зварюванні під шаром флюсу значно підвищуючи швид-

кість зварювання і відповідно продуктивність праці. Слід також за-

значити, що при зварюванні під шаром флюсу якість зварних з'єд-

нань достатньо висока. Обов'язковою умовою для отримання висо-

кої якості зварних з'єднань є налагодження обладнання, правильна 

підготовка кромок під зварювання, а також правильне розміщення 

зварних конструкцій. 

Зварювання під шаром флюсу використовують при виготовленні 

і ремонті конструкцій і деталей відповідального призначення, які 

повинні надійно експлуатуватися в умовах низьких і високих тем-

ператур. 

При ремонті рухомого складу найчастіше застосовують флюси 

марок АН-348А, АН-348В, ОСЦ-45, АНЦ-1 та ін. Такі флюси вико-

ристовують для зварювання низько- і середньовуглецевих сталей. 

Для зварювання і наплавлення низько- і середньолегованих сталей 

використовують флюси АН-348А, АН-60, АН-22 та інші в поєднан-

ні з дротами Св-08А, Св-08ГА і дротами, легованими хромом, молі-

бденом, нікелем.  

Однак, зварювання під флюсом має свої характерні недоліки: 

- зварювальні роботи можна виконувати тільки в нижньому по-

ложенні; 

- при довжині шва менше 400 мм ефективність різко знижується; 

- місце зварювання не видно, тому процес зварювання точних 

виробів викликає певні труднощі; 

- даний спосіб зварювання непридатний поза межами відповід-

них цехів. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися із теоретичними відомостями, що стосуються 

процесу автоматичного зварювання під шаром флюсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

2. Відповідно до номера варіанту, табл.6.1. Додаток 6, виписати 

вихідні дані для розрахунків. 

3. Керуючись вказівками щодо розрахунку параметрів процесу 

автоматичного зварювання під шаром флюсу, виконати необхідні 

дії для визначення величин даних параметрів. 

4. За результатами проведених розрахунків зробити висновки, в 

яких зокрема проаналізувати взаємозалежності складовими елемен-

тів процесу зварювання під флюсом. 

Виконання роботи 

1.Розрахунок сили зварювального струму: 

4

2

..
ad

I де

зв

⋅⋅
=
π

     (6.1) 

де dе.д. – діаметр електродного дроту (мм); а – густина струму, 

А/мм
2
. 

При зварюванні для більш глибокого проплавлення рекоменду-

ється використовувати високі значення густини струму в електрод-

ному дроті(а ≥40...50А/мм
2
), а при наплавленні для зниження гли-

бини проплавлення приймається а ≤30...40А/мм
2
. Діаметр електрод-

ного дроту бажано вибирати таким, щоб він забезпечив максималь-

ну продуктивність зварювання (наплавлення) при необхідній гли-

бині проплавлення. Залежність сили зварювального струму і його 

густина на глибину проплавлення наведена в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

Вплив сили зварювального струму і його густини на глибину 

проплавлення при автоматичному зварюванні під флюсом 
Діаметр еле-

ктродного 

дроту, мм 

Сила, А, і густи-

на зварювального 

струму, А/мм
2 

Глибина проплавлення, мм 

3 4 5 6 8 10 

1 
Сила струму 200 300 350 400 500 600 

Густина струму 65 104 127 143 157 200 

2 
Сила струму 300 350 400 500 625 750 

Густина струму 43 50 57 71 89 107 

3 
Сила струму 375 425 500 550 675 800 

Густина струму 29 36 40 44 53 64 

4 
Сила струму 450 500 550 600 725 825 

Густина струму 23 26 28 31 37 42 

2.Визначення величини напруги на дузі.  
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Залежність напруги дуги від сили зварювального струму наведе-

на в табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 

Залежність напруги на дузі від сили зварювального струму 
Сила струму, А 180…300 300…400 500…600 600…700 700…850 

Напруга, В 32…34 34…36 36…40 38…40 40…42 

Наплавлення рекомендується проводити на постійному струмі 

прямої полярності. Виліт електродного дроту приймається 30...60 

мм, при цьому більш високі його значення відповідають більшому 

діаметру дроту і силі струму. 

3. Визначення швидкості подачі електродного дроту, м/год: 

ρπ

α

⋅⋅

⋅⋅
=

2

..

4

де

звp

е
d

I
V

     (6.2) 

де dе.д. – діаметр електродного дроту (мм); αр – коефіцієнт розп-

лавлення, г/А∙год; ρ – густина металу електродного дроту, г/см
3
(для 

сталі ρ=7,8 г/см
3
). 

Коефіцієнт розплавлення електродного дроту суцільного перері-

зу при зварюванні під флюсом визначається за такими формулами: 

- для змінного струму  

..

04,00,7

äå

çâ
p

d

I
⋅+=α    (6.3) 

- для постійного струму прямої полярності 

..

0,2

äå

çâ
p

d

I
+=α     (6.4) 

- для постійного струму зворотної  полярності 

12...10=pα    (6.5) 

4.Визначення швидкості зварювання, м/год: 

ρ

α

⋅⋅

⋅
=

в

звн

зв F

I
V

100

     (6.6) 

де αн – коефіцієнт наплавлення (г/А∙год); Fв – площа поперечного 

перерізу одного валика (см
2
); ρ – густина металу електродного дро-

ту (г/см
3
). 

Коефіцієнт наплавлення знаходять за залежністю: 
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( )ψαα −⋅= 1
pн

   (6.7) 

де ψ - коефіцієнт втрат металу на вигар і розбризкування, прий-

мається рівним0,02 ...0,03. 

При наплавленні площу поперечного перерізу валика, що укла-

дається за один прохід, можна прийняти рівноюFв= 0,3...0,6см
2
. 

5.Масу наплавленого металу, г, знаходять за формулою: 

ρ⋅=
нн VG    (6.8) 

деVн – об’єм наплавленого металу, см
3
; ρ – густина наплавленого 

металу (для сталі ρ =7,8 г/см
3
). 

Об’єм наплавленого металу, см
3
, визначають наступним чином: 

hFV нн
⋅=                                          (6.9) 

деFн – площа наплавленої поверхні, см
2
; h-висота наплавленого 

шару, см(з врахуванням припуску наобробку2...3 мм). 

6.Визначення витрати зварювального дроту, г: 

                                   (6.10) 

деGн – вага наплавленого металу, г; ψ - коефіцієнт втрат на вигар 

і розбризкування. 

7. Визначення витрати флюсу, г/пог.м: 

( )

зв

д

ф V

U
G

7808,1 ⋅−
=                                 (6.11) 

деUд – напруга на дузі, В; Vзв - швидкість зварювання, м/год. 

8. Визначення основного часу горіння дуги, год: 

нзв

н

осн I

G
t

α⋅
=                                       (6.12) 

де Gн – вага наплавленого металу (г); Iзв.- сила зварювального 

струму (А); αн – коефіцієнт наплавлення (г/А ∙ год). 

9. Визначення повного часу зварювання, год: 

п

осн

п K

t
T =     (6.13) 

де tосн.- основний час горіння дуги (год); Кп – коефіцієнт продук-

тивності (Кп =0,6…0,8). 

10.Визначення повної витрати електроенергії, (кВт∙год): 
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( )
оснпxxосн

звд
tTWt

IU
A −⋅+×

⋅

⋅⋅
=

1000

780

η
          6.14) 

Де Uд – напруга на дузі, В; Iзв - зварювальний струм, А; η – ККД 

джерела живлення (табл.6.3); tосн - час горіння дуги, год; Тп – повний 

час горіння дуги,год; Wхх - потужність, що витрачається при холос-

тому ході, кВт⋅год(табл.6.3). 

Таблиця 6.3 

Залежність η та Wхх від виду струму 
Струм η Wхх 

Змінний 0,8 – 0,9 0,2 – 0,4 

Постійний 0,6 – 0,7 2,0 – 3,0 

Товщина шару флюсу залежить від сили зварювального струму 

(табл. 6.4) 

Таблиця 6.4 

Залежність товщини шару флюсу від сили зварювального струму 
Сила зварювального струму, А 200…400 400…800 800…1200 

Товщина шару флюсу, мм 25…35 35…45 45…60 

Контрольні запитання 

1. В чому полягає суть зварювання під флюсом? 2. Вкажіть особ-

ливі умови зварювання під шаром флюсу. 3. Опишіть різновиди 

зварювання під флюсом. 4. Яка область застосування зварювання 

під флюсом? 5. Охарактеризуйте переваги та недоліки зварювання 

під шаром флюсу. 6. Вкажіть параметри, необхідні для розрахунків 

технологічного процесу зварювання під флюсом. 

 

Практична робота №7 
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ ГАЗОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 
Мета роботи: вивчити закономірності технологічного процесу 

газового зварювання, освоїти методику проведення необхідних роз-

рахунків. 

Теоретичні відомості 

При газовому зварюванні розплавлення кромок виробу, який 

зварюється та присадкового дроту здійснюється теплотою, яка ви-

діляється при згоранні горючого газу в суміші з киснем. Газове зва-

рювання застосовують при виготовленні виробів з тонколистової 

сталі, мідних і алюмінієвих сплавів, при виправленні дефектів у ча-

вунних і бронзових виливках, при різних ремонтних роботах. 
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Як горючі гази найчастіше використовують ацетилен, водень, 

природний і нафтовий газ, пари бензину і гасу. Найбільшого засто-

сування отримав ацетилен, який дає при горінні в технічно чистому 

кисні найвищу температуру полум'я - до 3150°С. 

Якісний зварний шов забезпечується правильним підбором теп-

лової потужності зварювального полум'я, видом полум'я, способом 

зварювання, кутом нахилу пальника, застосуванням відповідного 

присадочного матеріалу і флюсу. 

За потужністю полум'я визначають номер наконечника пальника. 

Змінні наконечники пальників дозволяють регулювати потужність 

полум'я, підтримуючи високу швидкість виходу газів із пальника. 

Найбільш поширені інжекторні пальники мають сім номерів змін-

них наконечників(табл. 7.1). 

При застосуванні газового зварювання кращим типом з'єднання є 

стикове. Напусткові і таврові з'єднання внаслідок виникнення у ви-

робі значних напруг небажані, а при зварюванні виробів великої 

товщини - неприпустимі. 

Таблиця 7.1 

Технічна характеристика інжекторних пальників 
Номер накінечника 

1 2 3 4 5 6 7 

Товщина металу, який зварюється, мм (маловуглецева сталь) 

0,5...1,5 1...2,5 2,5...4 4...7 7...11 10...18 17...30 

Витрата ацетилену, г3/год (л/год) 

50...125 120...240 230...430 400...700 660...1100 1050…1

750 

1700…2

800 

Витрата кисню, г3/год (л/год) 

55...135 130...260 250...440 430…750 740…1200 1150…1

950 

1900…3

100 

Тиск кисню, МПа 

0,1...0,4 0,15...0,

4 

0,2...0,4 0,2...0,4 0,2...0,4 0,2...0,4 0,2...0,4 

Тиск ацетилену, МПа 

Не нижче 0,001 МПа 

Зварювання сталей товщиною до 2 мм здійснюють без скосу 

кромок і без зазору між листами або з відбортовкою кромок без 

присадкового металу. При товщині 2...5 мм стикове з'єднання вико-

нують без скосу кромок, але з відповідним зазором. Сталь товщи-
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ною більше 5 мм зварюють тільки в стик із застосуванням односто-

роннього або двостороннього скосу кромок. 

 

 
Рис. 7.1.Способи газового зварювання: а - правий, б - лівий 

 

При товщині металу більше 5 мм застосовують правий спосіб 

зварювання, при якому пальник рухається попереду зварювального 

дроту зліва направо (рис. 7.1, а). Полум'я направлено на наплавле-

ний метал, що сприяє більш якісному формуванню шва, збільшує 

продуктивність, зменшує витрату ацетилену, але при малих товщи-

нах може призвести до пропалу металу. 

При товщині металу до 5 мм застосовують лівий спосіб зварю-

вання (рис. 7.1, б), при якому пальник рухають справа наліво. При-

садковий пруток знаходиться зліва від пальника і переміщується 

попереду полум'я, направленого від наплавленого металу вбік осно-

вного металу, на нагрів якого витрачається значна частина теплоти, 

в результаті чого наплавлений метал швидко охолоджується. 

Кут нахилу пальника до зварювальної поверхні залежить від то-

вщини металу. При її збільшенні потрібна велика концентрація теп-

лоти і відповідно великий кут нахилу пальника(рис. 7.2). 

Діаметр присадкового дроту визначають залежно від обраного 

способу зварювання і товщини зварюваного металу. Як присадко-

вий матеріал застосовують дріт або прутки, близькі за хімічним 

складом до металу зварюваних виробів.  Для зварювання чавуну 

застосовують литі чавунні стержні; для наплавлення зносостійких 

покриттів – литі стержні з твердих сплавів. Для зварювання кольо-

рових металів і деяких спеціальних сплавів використовують флюси, 
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які можуть бути у вигляді порошків або паст. Для зварювання міді і 

її сплавів – кислі флюси (бура, борна кислота); для зварювання 

алюмінієвих сплавів – безкисневі флюси на основі фтористих або 

хлористих солей літію, калію, натрію і кальцію. 

 

 
Рис. 7.2. Зміна кута нахилу пальника залежно від товщини зварюваного металу 

 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися із теоретичними відомостями, що стосуються 

газового зварювання. 

2. Відповідно до номера варіанту, табл.7.1. Додаток 7, виписати 

вихідні дані для розрахунків. 

3. Керуючись вказівками щодо розрахунку параметрів процесу 

газового зварювання, виконати необхідні дії для визначення вели-

чин даних параметрів. 

4. За результатами проведених розрахунків зробити відповідні 

висновки, в яких зокрема проаналізувати взаємозалежності між 

отриманими значеннями параметрів дугового зварювання. 

Виконання роботи 

1. Визначення витрати ацетилену.  

Теплова потужність зварювального полум'я: 

SAq ×=
     (7.1) 

Де А – коефіцієнт теплової потужності (для маловуглецевої сталі 

А=100…130 л/год∙мм); S – товщина зварюваного металу, мм. 

2.Визначення типу зварного з’єднання та форми кромок. 
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3.Встановлення способу газового зварювання та кута нахилу па-

льника відносно поверхні деталі. 

4.Визначення діаметру присадкового матеріалу (дроту): 

- при лівому способі зварювання 

1
2
+=

S
d

    (7.2) 

- при правому способі зварювання 

2

S
d =

    (7.3) 

При зварюванні вироби товщиною більше 15мм діаметр дроту 

приймають не більше 6…8 мм. 

5.Швидкість зварювання, V (м/год), визначається глибиною про-

плавлення і залежить від властивостей метала.  

S

C
V =

    (7.4) 

Де С – коефіцієнт швидкості зварювання, м∙мм/год (для вуглеце-

вих сталей С=12…15); S – товщина зварюваного металу, мм. 

6.Час зварювання, t (год): 

V

L
t =

    (7.5) 

де L – довжина зварювального шва, м; V – швидкість зварюван-

ня, м/год. 

7.Повна витрата горючого газу, Q (л) визначається за формулою: 

tqQ ×=
    (7.6) 

де q – теплова потужність зварювального полум'я, л/год; t – час 

зварювання, год. 

Контрольні запитання 

1.В чому полягає суть газового зварювання? 2.Яка область застосу-

вання газового зварювання? 3.Як отримують, зберігають та транс-

портують ацетилен? 4. Охарактеризуйте основні параметри режиму 

газового зварювання? 5. Охарактеризуйте основні способи газового 

зварювання; 6. Охарактеризуйте присадкові матеріали. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

Таблиця 1 

Варіанти завдань для виконання практичної роботи: №1 
№ 

з/п 

Сплав Форма Маса 

виливка 

Gвил , кг 

Переважаюча 

товщина 

стінки δ,  

м 

Кількість 

виливок 

у формі N,  

шт. 

Висота 

виливка hвил,  

м 

Поло-

ження 

стояка  

 

Коефіцієнт 

витрати 

ливникової 

системи 

µ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сталь піщана 115,0 0,020 1 0,250 бічне 0,30 

2 Сталь піщана 56,0 0,100 2 0,120 бічне 0,38 

3 Сталь металічна 4,4 0,050 4 0,050 бічне 0,50 

4 Сірий чавун піщана 400,0 0,150 1 0,100 бічне 0,35 

5 Сірий чавун піщана 65,0 0,010 1 0,200 бічне 0,42 

6 Сірий чавун піщана 630,0 0,300 1 0,650 бічне 0,30 

7 Ковкий чавун металічна 2,4 0,008 6 0,015 нижнє 0,41 

8 Ковкий чавун піщана 87,0 0,020 2 0,180 нижнє 0,48 

9 Ковкий чавун металічна 45,0 0,015 1 0,100 нижнє 0,70 

10 Алюмінієвий піщана 75,0 0,080 1 0,150 нижнє 0,63 

11 Алюмінієвий піщана 55,0 0,050 2 0,180 нижнє 0,65 

12 Мідний металічна 25,0 0,020 4 0,070 нижнє 0,35 

13 Мідний металічна 50,0 0,040 1 0,190 верхнє 0,40 

14 Магнієвий металічна 3,0 0,007 6 0,020 верхнє 0,79 

15 Магнієвий металічна 12,0 0,010 2 0,090 верхнє 0,81 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Сталь піщана 55,0 0,050 1 0,180 бічне 0,41 

17 Сталь піщана 25,0 0,150 2 0,100 бічне 0,48 

18 Сталь металічна 50,0 0,010 4 0,150 бічне 0,70 

19 Сірий чавун піщана 3,0 0,300 1 0,180 бічне 0,63 

20 Сірий чавун піщана 115,0 0,008 1 0,070 бічне 0,65 

21 Сірий чавун піщана 56,0 0,020 1 0,190 бічне 0,35 

22 Ковкий чавун металічна 4,4 0,015 6 0,020 нижнє 0,40 

23 Ковкий чавун піщана 400,0 0,080 2 0,250 нижнє 0,30 

24 Ковкий чавун металічна 65,0 0,050 1 0,120 нижнє 0,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіанти завдань для виконання практичної роботи №2 

 

Варіант 1                                              Варіант 2 

  
Варіант 3                                               Варіант 4 

  
Варіант 5                                          Варіант 6 

  
Варіант 7                                            Варіант 8 

Варіант 9                                        Варіант 10 
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Варіант 11                                         Варіант 12 

 
 

Варіант 13                                        Варіант 14 

Варіант 15                                       Варіант 16 

  
 

 

Варіант 17                                          Варіант 18 
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Варіант 19                                    Варіант 20 

Варіант 21                                       Варіант 22 

Варіант 23                                       Варіант 24 
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Таблиця 3 

Варіанти завдань для виконання практичної роботи №3 

№ 

з/п 
Марка ста-

лі №1 

Марка ста-

лі №2 

Діаметр 

заготовки з 

сталей №1 і 

№2, мм 

Коефіцієнт 

схеми укладки 

для сталей №1 

і №2 

d1 d2 m1 m2 

1 10 Р18 100 900 1 3 

2 20 12Х17 200 400 2 3 

3 40 Х25М 400 100 3 2 

4 45 12Х18Н10Т 600 400 2 2 

5 60 1ЮГ13 600 800 2 3 

6 У7 Х15М 800 100 1 1 

7 У9 20Х2Н3 900 200 4 2 

8 У10 12Х2Н4А 800 200 4 2 

9 У11 25ХГТ 1000 400 2 2 

10 35 30ХГСА 1100 200 2 3 

11 50 ШХ15 500 100 4 3 

12 15 Р9 200 700 4 4 

13 ШХ15 10 70 70 2 2 

14 20Х У9 200 900 2 4 

15 25ХН У10 400 900 2 3 

16 30ХГСА У7 600 800 2 4 

17 25ХГТ 60 700 600 2 2 

18 12Х2Н4А 15 600 300 2 3 

19 20Х2Н3 30 400 200 2 2 

20 15Х5М 45 200 600 4 4 

21 1ЮГ13 20 200 200 2 2 

22 12Х18Н10Т 10 300 800 2 3 

23 Х25М 25 800 400 3 3 

24 12Х17 08 900 1100 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4 

Завдання для виконання практичної роботи №4 
№ 

з/п 

Довжина 

бочки 

валка ℓб, 

мм 

Ширина 

листа b, мм 

Довжина 

шийки 

валка ℓш, 

мм 

Тип 

підшип-

ників 

Діаметр, 

бочки валка 

Dб, мм 

Діаметр 

шийки валка 

dш, мм 
Матеріал валка 

Тиск на 

валки P, 

кг 

Момент про-

катування 

Мдеф, кг·мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1700 1050 750 
Текс-

тол 
1050 800 

Легований 

чавун 
1400 1680000 

2. 1700 1100 800 Бронза 1080 750 
Легована 

сталь 

1400 1680000 

3. 1700 1150 750 Ролик 1110 800 Чавун 1400 1680000 

4. 1700 1200 800 Рід.тр. 1080 750 
Середньовугле-

цева сталь 

1400 1680000 

5. 1700 1250 750 
Текс-

тол 
1050 800 

Низьковуглеце-

ва сталь 

1400 1680000 

6. 1700 1300 800 Бронза 1080 750 
Легована 

сталь 

1400 1680000 

7. 1700 1350 750 Ролик 1110 800 Чавун 1400 1680000 

8. 1700 1400 800 Рід.тр. 1030 750 
Легований 

чавун 

1400 1680000 

9. 1650 950 750 
Текс-

тол 
1010 800 

Легований 

чавун 

1300 1550000 

10. 1650 1000 800 Бронза 1080 750 
Легована 

сталь 

1300 1550000 
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продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. 1650 1300 750 Ролик 1120 800       Чавун 1300 1550000 

12. 1650 11350 800 Рід.тр. 1060 750 Чавун 1300 1550000 

13. 1650 1150 750 Бронза 1080 700 
Легований 

чавун 

1300 1550000 

14. 1650 1200 800 Ролик 1110 650 
Легована 

сталь 

1300 1550000 

15. 1650 1250 750 Рід.тр. 1080 700 Чавун 1300 1550000 

16. 1650 1300 800 
Текс-

тол 
1050 650 

Середньовугле-

цева сталь 

1250 1450000 

17. 1750 1350 750 Бронза 1080 700 
Низьковуглеце-

ва сталь 

1250 1450000 

18. 1750 1400 800 Ролик 1110 650 
Легована 

сталь 

1250 1450000 

19. 1750 950 750 Рід.тр. 1030 700 Чавун 1250 1450000 

20. 1750 1000 800 
Текс-

тол 
1010 650 

Легований 

чавун 

1250 1450000 

21. 1750 1150 750 Бронза 1080 700 
Легований 

чавун 

1250 1450000 

22. 1750 1200 800 Рід.тр. 1070 650 
Легована 

сталь 

1250 1450000 

23. 1750 1250 750 
Текс-

тол 
1040 700       Чавун 

1250 1450000 

24. 1750 1300 800 Бронза 1050 650 Чавун 1250 1450000 
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Таблиця 5 

Варіанти завдань для виконання практичної роботи №5 

Ва-

рі-

ант 

Сталь 
Тип з’єднання 

(табл.5.2) 

Товщина ма-

теріалу δ, мм 

Довжина 

шва l, 

мм 

Тим 

електро-

да 

Марка 

електрода 

Діаметр 

електро-

да dе, мм 

Коефіці-

єнт на-

плавлення 

αн, г/А∙год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 08ГДН Випадок 1,  2,0 300 Е42 ОМА-2 2 8 

2 Ст3 Випадок 1,  4,0 200 Е42 АНО-6 4 10 

3 20 Випадок 1,  3,0 260 Е42А 
УОНИ-

13/45 
3 8,5 

4 20Х Випадок 2,  9,0 330 Е42А СМ-11 5 10 

5 18ХГТ Випадок 2,  10,0 270 Е46 ОЗС-6 6 10 

6 15 Випадок 1,  3,5 230 Е46 МР-3 3 7,5 

7 14ХГС Випадок 2,  4,5 180 Е50 ВСЦ-4А 4 9,5 

8 10Г2С1 Випадок 1,  1,5 400 Е50А 
УОНИ-

13/55 
2 9 

9 16ГС Випадок 2,  7,5 340 Е50А ДК-50 5 10 

10 15Х Випадок 2,  7,0 190 Е55 
УОНИ-

13/55У 
4 10 

11 09Г2 Випадок 2,  12,0 400 Е60 ВСЦ-60 6 10 

12 15Г Випадок 1,  2,5 650 Е60 
УОНИ-

13/65 
2,5 9,5 
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продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 30 Випадок 1,  4,0 250 Е60 ОЗС-24 3 9,5 

14 12Г2СМ Випадок 2,  6,0 240 Е70 ВСФ-75У 4 9 

15 35 Випадок 1,  1,5 350 Е85 НИАТ-3М 2,5 9,5 

16 20Х Випадок 1,  3,5 230 Е46 ОМА-2 2 8,5 

17 18ХГТ Випадок 1,  4,5 180 Е46 АНО-6 4 10 

18 15 Випадок 1,  1,5 400 Е50 
УОНИ-

13/45 
3 10 

19 14ХГС Випадок 2,  7,5 340 Е50А СМ-11 5 7,5 

20 10Г2С1 Випадок 2,  7,0 190 Е50А ОЗС-6 6 9,5 

21 16ГС Випадок 1,  12,0 400 Е55 МР-3 3 9 

22 15Х Випадок 2,  2,5 650 Е60 ВСЦ-4А 4 10 

23 09Г2 Випадок 1,  3,5 230 Е60 
УОНИ-

13/55 
2 10 

24 15Г Випадок 2,  4,5 180 Е50 ДК-50 5 10 
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Таблиця 6 

Варіанти завдань для виконання практичної роботи №6 
Варі

рі-

ант 

Діаметр електрод-

ного дроту dе.д., мм 

Глибина про-

плавлення h, мм 

Площа наплавленої 

поверхні Fн, см
2
 Тип струму Сталь 

1 1 3 0,15 змінний 25 

2 2 4 0,30 постійний прямої полярності 20Г 

3 3 5 0,40 постійний зворотної полярності 20Х 

4 4 8 0,50 змінний 18ХГТ 

5 4 10 0,60 постійний прямої полярності 09Г2 

6 3 6 0,45 змінний Ст4 

7 2 3 0,25 постійний прямої полярності 14Г2 

8 1 4 0,35 змінний 40 

9 1 5 0,42 постійний зворотної полярності 16Г2АФ 

10 2 6 0,48 постійний прямої полярності 10Г2 

11 3 3 0,20 змінний 45 

12 4 4 0,28 постійний прямої полярності 15Г2СФ 

13 4 5 0,44 змінний 17Г1С 

14 3 8 0,52 постійний зворотної полярності 10Г2С1Д 

15 2 10 0,55 постійний прямої полярності 10ХСНД 

16 1 3 0,40 змінний 20Г 

17 2 4 0,50 постійний прямої полярності 20Х 

18 3 5 0,60 постійний зворотної полярності 18ХГТ 
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продовження таблиці 6 

1 2 3 4 5 6 

19 3 3 0,25 постійний прямої полярності 16Г2АФ 

20 4 4 0,35 змінний 10Г2 

21 4 5 0,42 постійний зворотної полярності 45 

22 3 8 0,48 постійний прямої полярності 15Г2СФ 

23 2 10 0,20 змінний 17Г1С 

24 1 6 0,28 постійний прямої полярності 10Г2С1Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 7 

Варіанти завдань для виконання практичної роботи №7 

Варіант Матеріал 

деталі 

Товщина металу, який 

зварюється S, мм 

Довжина 

шва L, мм 

1 05кп 0,5 250 

2 08 1,0 260 

3 08кп 1,5 270 

4 08пс 2,0 280 

5 10 2,5 290 

6 10пс 3,0 300 

7 15 3,5 320 

8 15Г 4,0 340 

9 15К 4,5 360 

10 20 5,0 380 

11 20Х 5,5 400 

12 20К 6,0 420 

13 22К 6,5 440 

14 22КТ 7,0 460 

15 25 7,5 480 

16 05кп 3,5 250 

17 08 4,0 260 

18 08кп 4,5 270 

19 08пс 5,0 280 

20 10 5,5 290 

21 10пс 6,0 300 

22 15 6,5 320 

23 15Г 7,0 340 

24 15К 7,5 360 
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