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ВСТУП 

 

Навчальний курс «Технологія виробництва матеріалів та виробів» 

призначений для оволодіння теоретичними та практичними знаннями певних 

процесів виготовлення заготовок і виробів у машинобудівному виробництві, 

загальними принципами роботи, функціональної та конструкторської побудови 

обладнання та устаткування, що застосовують у технологічних процесах. 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Технологія виробництва матеріалів та виробів» мають за меті 

поглибити знання під час виконання лабораторних робіт. 

Для підготовки до захисту після кожної лабораторної роботи наведені 

питання, на які студент повинен дати правильні відповіді. 

Лабораторні роботи з навчального курсу «Технологія виробництва 

матеріалів та виробів» є невід'ємною частиною курсу. Цими методичними 

вказівками передбачено виконання чотирьох лабораторних робіт з розділів 

пропонованого навчального курсу. 

Ці лабораторні роботи виконують в обсязі згідно з робочою програмою. 
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

Правила виконання лабораторних робіт 

1. Виконання лабораторної роботи складається з роботи студента у 

лабораторії, а також самостійної роботи. 

2. Самостійно робота студента передбачає: 

а) теоретичну підготовку до наступної роботи; 

б) підготовку відповідей на контрольні питання, що наведені у роботі; 

в) аналіз результатів дослідів, що виконувались у лабораторії; 

г) оформлення звітів про виконання лабораторних робіт. 

3. Теоретична підготовка до наступної лабораторної роботи передбачає: 

а) опрацювання розділів теорії, що визначають зміст і методику досліджень; 

б) опрацювання методичних вказівок до лабораторної роботи з 

використанням рекомендованих підручників і посібників; 

в) оформлення бланка до звіту про виконання лабораторної роботи. 

4. Робота студента у лабораторії передбачає такі етапи: 

а) отримання допуску до лабораторної роботи; 

б) проведення дослідів і запис результатів вимірів; 

в) захист звітів про виконання лабораторних робіт. 

 

Оформлення звітів про виконання лабораторних робіт 

1. Звіти про виконання лабораторних робіт складаються окремо для кожної 

лабораторної роботи. 

2. До складу кожного звіту повинні входити: номер, назва, мета, програма 

роботи, схема, таблиці, розрахункові формули та висновок. 

3. Після виконання останньої в семестрі лабораторної роботи оформлюється 

загальна титульна сторінка для всіх робіт. 
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Захист звітів про виконання лабораторних робіт 

1. Захист звітів про виконання лабораторних робіт здійснюється кожним 

студентом окремо. 

2. Захист звітів про виконання лабораторних робіт здійснюється як під час 

проведення лабораторних робіт за розкладом, так і під час додаткових 

консультацій. 

3. Студенти, які не виконали усі лабораторні роботи або не захистили усі звіти, 

передбачені навчальним планом, не допускаються до іспиту (заліку). 

 

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Формотворення заготовок деталей машин пластичним 

деформуванням 

 Мета роботи: ознайомити студентів зі способами виготовлення 

заготовок деталей машин способами пластичного деформування та набути 

досвіду виготовлення заготовок методами обробки тиском. 

 Обладнання: гідравлічний прес, лабораторні штампи. 

Короткі теоретичні відомості 

 Під формотворенням заготовок деталей машин тиском розуміють 

надання необхідної форми за допомогою пластичної деформації. 

 Як вихідна заготовка приймається прокатна заготовка круглого або 

багатокутового перерізу. 

 При пластичній деформації відбувається зміна не тільки форми 

заготовки, але і її структури та властивостей. Зерна в металі переміщуються, 

видовжуються, формується смугастість, волокнистість. Деформація зерен 

супроводжується збільшенням міцності та зниженням пластичності. Метал 

набуває стану наклепування. 

 Ураховуючи, що міцність волокон вища, чим зв’язок між волокнами, 

міцність заготовок, де сили діють на розрив волокон, буде вища, чим там, де 
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сили діють на розщеплення волокон. Це необхідно враховувати при 

виготовленні деталей машин. 

 Технологічні процеси обробки тиском достатньо різноманітні, але всі 

вони являються різноманітним сполученням основних операцій: сплющування, 

видовження, розширення, пробивання, гнуття, закручування. 

 Схеми основних операцій: 

1. Сплющування застосовується для зменшення висоти і збільшення 

поперечного перерізу заготовки. 

 

Рисунок 1.1 – Схема сплющування 

1 – нижній ударник; 2 – заготовка; 3 – верхній ударник; 4 – вихідна заготовка 

 

2. Видовження застосовується для збільшення довжини заготовки. 

 

Рисунок 1.2 – Схема видовження 

1 – нижній ударник; 2 – заготовка; 3 – верхній ударник 
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3. Розширення заготовки виконується аналогічно видовженню, але 

деформація направлена в поперечному напрямку заготовки. 

4. Пробивання використовують, щоб зробити в заготовці заглибину або 

наскрізний отвір. 

 

Рисунок 1.3 – Схема пробивання 

 

1 – нижній ударник; 2 – штамповання; 3 – верхній ударник; 4 – прошивання 

 

5. Гнуття – це викривлення заготовки за заданим контуром. 

 

Рисунок 1.4 – Схема гнуття 

1 – нижній ударник; 2 – заготовка; 3, 5 – половини підкладного штампа;  

4 – верхній ударник 

 

Порядок виконання роботи 

 Для ознайомлення з основними операціями пластичного деформування 

використовується лабораторний гідравлічний прес, як заготовка – брусок зі 

свинцю. 
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 Брусок обміряти як до деформації, так і після неї. Визначити величину 

деформації та її напрям при операціях видовження та розширення. Вирахувати 

ступінь деформації.  

 При виконанні операції сплющення зафіксувати розміри та форму 

заготовки до і після сплющення. Пояснити формування випуклості зовнішньої 

поверхні заготовки. 

 Пробивання отвору виконати після операції сплющення, зробити 

відповідні обмірювання заготовки. 

 Усі операції супроводити відповідними рисунками – схемами. 

 

Контрольні питання 

1. У чому суть пружної деформації? 

2. У чому суть пластичної деформації? 

3. Як змінюється структура металу при пластичній деформації? 

4. Як змінюються механічні властивості металу заготовки при збільшенні 

ступеня деформації? 

5. Що таке наклепування? 

6. Як і чому змінюються структура та характеристики міцності при 

пластичному деформуванні? 

7. Як слід враховувати зміну структури заготовки при конструювання 

заготовок? 

Література: [2, 3, 7, 8]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Формотворення заготовок деталей машин листовим штампуванням 

Мета роботи: ознайомити студентів зі способами виготовлення заготовок 

деталей машин штампуванням із листових матеріалів. 

Обладнання: гідравлічний прес, лабораторні штампи. 
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Загальні відомості 

 Листове штампування забезпечує високу точність виробів, високу якість 

поверхні, легко автоматизується. 

 Операції листового штампування поділяють на дві групи: роздільні 

(відрізування, вирізування, пробивання, обрізування) і формозмінні (витяжка, 

формування, згинання, обтискання). 

 Відрізування – відокремлення частини заготовки по незамкненому 

контуру, виконується за допомогою ножиць, рис. 1.  

 

Рисунок 2.1 – Схема відрізування 

1 – ножі; 2 – упор; 3 – лист 

 

Пробивання та вирізування – це різання по замкненому контуру, рис. 2.1. 

Відрізняються вони тим, що при вирізуванні (вирубуванні) відокремлювана 

частина використовується для виготовлення деталі, а при пробиванні – іде у 

відходи. Вирубування та пробивання виконуються за допомогою пуансона та 

матриці заданої конфігурації. Для одержання чистого зрізу робочі кромки 

пуансона і матриці повинні бути гострими, а також необхідно витримати зазор 

між пуансоном і матрицею рівним 5 – 10 % від товщини листа. Для 

вирубування зазор виконується за рахунок зменшення розмірів пуансона, а для 

пробивання – за рахунок зменшення розмірів матриці. 
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Рисунок 2.2 – Схема вирубування (пробивання) 

1 – пуансон; 2 – лист; 3 – матриця 

 

За допомогою формозмінювальних операцій плоску заготовку 

видозмінюють на порожнисту форму. До формозмінювальних операцій 

належать витягування зі стоншуванням та без стоншування стінки, рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Схема штампа витяжки без стоншення стінок 

1 – пуансон; 2 – притискач; 3 – виріб (стакан); 4 – матриця 

 

Для зменшення сили витягування величину одностороннього зазора між 

пуансоном і матрицею встановлюють рівною z = (1,1 ÷ 1,3)S, де S – товщина 

листа. Кромки пуансона і матриці скругляють радіусом (6 ÷ 10)S. Коефіцієнт 

витягування Кв = Dзаг/dвиробу вибирають рівним 1,5 ÷ 2. А якщо коефіцієнт 

витягування більше двох, то для уникнення складкоутворення заготовку 

притискають до робочої поверхні матриці притискачем. 
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Конструкції штампів 

 Штампи для листового штампування ділять на: 

– прості (одноопераційні); 

– складні (багатоопераційні). 

Прості штампи виконують яку-небудь одну операцію листового 

штампування за один хід повзуна преса (рис. 2.4). Їх конструкція складається з 

пуансона 2 і матриці 1, які закріплені відповідно на верхній 4 і нижній 5 плитах. 

Точне сполучення робочих деталей штампа забезпечується напрямними 

втулками 12, закріпленими у верхній плиті. 

 

Рисунок 2.4 – Схема одноопераційного штампа 

1 – матриця; 2 – пуансон; 3 - стрічка 

 

Процес штампування здійснюється так. Стрічка подається в зазор під 

знімач 6, пуансон опускається і вирубує заготовку. Під час підйому плити 4 

вирізана заготовка 3 знімається з пуансона за допомогою знімача 6. 

Складні (багатоопераційні) штампи за один хід повзуна преса виконують 

кілька операцій. Розділяються складні штампи на штампи послідовної дії та 

штампи сумісної дії. Штампи послідовної дії виконують кілька операцій 

листового штампування. Водночас переміщують заготовку від однієї позиції до 

наступної (рис. 2.5). У штампах цього типу за один хід повзуна преса 

деформується одночасно кілька заготовок, що знаходяться на визначеній 

віддалі одна від другої. Називається така віддаль кроком подачі. Наприклад, 
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штампування шайби виконується за два ходи повзуна преса: за перший хід 

виконується пробивання отвору, після чого заготовка переміщується на крок 

подачі, та за другий хід повзуна вирізують шайбу. 

Штампи сумісної дії виконують за один хід повзуна преса кілька операцій 

листового штампування. Заготовка при цьому переміщується під час переходу 

від однієї операції до другої тільки в напрямку руху повзуна преса і 

деформується тільки одна заготовка, рис.2.6. 

 

Рисунок 2.5 – Схема штампа послідовної дії 

1 – плита верхня; 3 – знімач; 4 – утримувач пуансону; 5, 6 – пуансони;  

7 – стрічка; 8 – плита нижня; 10 – упор 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема штампа сумісної дії 

1 – пуансон вирубування (матриця витяжки); 2 – кромка матриці витяжки;  

3 – кромка пуансона вирубування; 4 – матриця вирубування; 5 – пуансон 

витяжки; 6, 10 – пружини виштовхувачів; 7, 9 – виштовхувач; 8 – заготовка 
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Штамп сумісної дії працює так. Пуансон вирізування опускається і вирізує 

заготовку кромками пуансона 1 та кромками матриці 4. Вирізана заготовка 8 

переміщується за допомогою вирізувального пуансона до зустрічі з пуансоном 

витягування 3, після чого виконується витягування стаканчика за рахунок 

переміщення матриці витягування 2 і пуансона 3. При зворотному ході 

пуансона вирізання пружини 7 і пластини 5, 6 виштовхують виготовлений 

стаканчик із штампа. 

Порядок виконання роботи 

Усі операції листового штампування виконуються лабораторними 

штампами, які рухаються за допомогою преса, рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Схема лабораторної установки для листового штампування 

1 – рама; 2 – прес лабораторний; 3 – підставка; 4 – матриця; 5 – пуансон; 

6 – циліндр, що направляє 

 

Необхідно ознайомитися з будовою та принципом дії преса та кожного 

штампа, зокрема, опанувати принцип роботи штампів для вирізування стрічки 

(рис. 2.1), пробивання отвору (рис. 2.8), вирізування заготовки (рис. 2.9), 

витягування склянки (рис. 2.10). 



15 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема операції пробивання на лабораторному штампі 

1 – пуансон; 2 – заготовка; 3 – матриця; 4 – втулка, що направляє; 

5 – штир центрувальний 

 

 

Рисунок 2.9 – Схема операції вирубування на лабораторному штампі  

1 – пуансон; 2 – заготовка; 3 – матриця; 4 – втулка, що направляє;  

5 – штир центрувальний 
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Рисунок 2.10 – Схема операції витягування на лабораторному штампі 

1 – пуансон; 2 – заготовка; 3 – матриця; 4 – центрувальник;  

5 – циліндр, що направляє 

 

Виконати відрізування стрічки необхідних розмірів від листового 

алюмінію. 

Виконати пробивання отвору Ø 10 мм у відрізаній заготовці. 

У вирізному штампі вирізати заготовку Ø 60 мм для склянки. 

Із вирізаної заготовки з пробитим отвором витягнути склянку. 

За виконаними операціями скласти звіт, де розглянути схеми всіх 

операцій і одержаних заготовок з необхідними розрахунками. 

Контрольні питання 

1. У чому суть операції відрізування? 

2. У чому суть операції пробивання отвору? 

3. У чому суть операції вирізування заготовки? 

4. Як визначаються зазори між пуансоном і матрицею при пробиванні отвору? 

5. Як визначаються зазори між пуансоном і матрицею при вирізуванні 

заготовки? 

6. У чому суть формувальних операцій з потоншенням стінки і без 

потоншення? 
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7. Як виконується процес вирізання (пробивання) з допомогою штампів 

одноопераційних? 

8. З яких операцій складається процес виготовлення виробу за допомогою 

штампів послідовної дії? 

9. З яких операцій складається процес виготовлення виробу за допомогою 

штампів сумісної дії? 

Література: [2, 3, 7, 8]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Формотворення заготовок деталей машин об’ємним штампуванням 

 Мета роботи: ознайомлення студентів зі способами виготовлення 

заготовок деталей машин способами об’ємного штампування та набуття 

досвіду виготовлення штамповок відкритим і закритим штампуванням. 

 Обладнання: гідравлічний прес, лабораторні штампи. 

Загальні відомості 

 Об’ємне штампування – це способи виготовлення заготовок деталей 

машин формуванням їх зовнішніх і внутрішніх поверхонь за допомогою 

штампів. При цьому і зовнішні, і внутрішні поверхні формуються поверхнями 

рівчаків і виступів штампів. 

 Штамп складається з двох напівштампів, у кожному із яких виготовлена 

порожнина, що відображає одну із половин конфігурації заготовки деталі. 

Отвори та виступи в заготовках виконуються з допомогою відповідних виступів 

в кожному напівштампі. 

 Об’ємне штампування ділиться на відкрите та закрите. Відкритий штамп 

(рис. 3.1) має уздовж периметру роз’єму заготовки додатковий рівчак 

(облойковий), куди витісняється надлишковий метал під час заповнення форми 

металом. Додатковий рівчак (облойковий) розміщується частково в обох 

напівштампах. Поперечний зріз рівчака 4 виконаний так, щоб надлишковий 

метал витіснявся із порожнини штампа в облойковий рівчак крізь вузеньку 
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щілочку (місток) 5. Це створює додатковий опір переміщенню металу в 

облойковий рівчак і забезпечує заповнення всіх тонких виступів на поверхні 

заготовки. 

Напівштампи закріплюються до шаботу і повзуна пресу з допомогою 

«ластівкового хвоста» 6 та клинів. 

 

Рисунок 3.1 – Штамп відкритий 

1 – верхній напівштамп; 2 – нижній напівштамп; 3 – порожнина штампа; 

4 – рівчак облойковий; 5 – місток; 6 – «ластівковий хвіст» 

 

Штампування виконується так (рис. 3.2): верхній напівштамп 

піднімається повзуном пресу і відкриває порожнину штампа, куди і 

вставляється вихідна заготовка. Верхній напівштамп під тиском гідравліки або 

кривошипних механізмів опускається, деформуючи вихідну заготовку, яка і 

заповнює порожнину штампа, а потім і облойковий рівчак.  

Водночас перерізаються волокна, які виникли в металі в результаті 

пластичного переміщення металу під час заповнення форми, що знижує 

міцність заготовки. При закритому штампуванні облойковий рівчак навколо 

прес-форми відсутній (рис. 3.3). Надлишковий метал залишається в порожнині 

форми, що зумовлює змінність розмірів штамповки залежно від точності 

дозування об’єму вихідної заготовки. 
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Рисунок 3.2 – Схема штампування у відкритому штампі 

 

Щоб зменшити коливання розмірів штампованої заготовки підвищуються 

вимоги до точності дозування об’єму вихідної заготовки, що сприяє 

зменшенню втрат металу.  

Штампування у закритих штампах забезпечує більшу ступінь деформації, 

дає можливість деформувати малопластичні сплави, окрім того забезпечує 

ліпшу макроструктуру, оскільки волокна, в зв’язку з відсутністю облою, не 

перерізаються, що забезпечує більш вищі механічні властивості штампованих 

заготовок. 

Штамповки простої форми виконують в однорівчакових штампах.  

 

Рисунок 3.3 – Закритий штамп 

1 – рухома частина штампа (пуансон); 2 – нерухома частина штампа (матриця); 

3 – штамповка; 4 – виштовхувач 
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Штамповки складної форми з різкими змінами перерізу по довжині 

(наприклад, шатун) виготовляють в багаторівчакових штампах деформуванням 

заготовки в кількох рівчаках з послідовним наближенням до кінцевої форми 

штампованої заготовки. 

Якщо штамповка має отвори, то в напівформах виготовляють виступи, які 

мають форму урізаних конусів або пірамід висотою 45 ÷ 47 відсотків від 

довжини отвору, які і формують отвір (рис. 3.4). 

 

Рисунок 4 – Схема штампа для виготовлення штамповки з отвором 

1 – верхній напівштамп; 2 – нижній напівштамп; 3 – урізані конуси 

 

Технологічний процес штампування полягає у виборі початкової 

заготовки, виготовленої прокатуванням, розрахунку об’єму штамповки і 

відрізування необхідної довжини від прокатаної заготовки. Прокатану 

заготовку вибирають, виходячи з її форми та розмірів поперечного перерізу, 

щоб вона вільно вмістилася в порожнині штампу і відрізана частина мала 

висоту не більше 2,5-3,0 діаметра, щоб вона не зігнулася і не виникли складки 

на поверхні штамповки. 

Для розрахунку об’єму поковки її розділяють на окремі об’єми простої 

форми, вираховують їх об’єми та підсумовують загальний об’єм. Одержаний 

загальний об’єм штамповки ділять на площу перерізу вихідної прокатаної 

заготовки та одержують довжину, необхідну для заповнення порожнини форми. 

Ураховують похибку під час визначення розмірів відрізаної заготовки, 
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збільшують розрахунковий об’єм на 15 – 25 відсотків залежно від складності 

конфігурації штамповки. 

Приклад розрахунку розмірів вихідної заготовки. 

. 

 

Щоб не допустити згинання заготовки під час осадки заготовки, висоту її 

приймаємо h = 2,5d. Тоді формула набуде такого вигляду: 

, 

 

Звідки     . 

 

Схеми лабораторних штампів наведені на рис. 3.5 з необхідними для 

розрахунків розмірами порожнин. 

Як вихідна заготовка слугуватиме пруток, виготовлений із свинцю, 

діаметром 20 – 25 мм. 

 Розрахунки об’єму та розмірів вихідної заготовки слід виконати для 

відкритого і для закритого штампування, і відрізати необхідну довжину. 

 Виконати штампування. 

 Виконати порівняльний аналіз обох способів штампування. 

 

 
 

а) – відкритий штамп б) – закритий штамп 

Рисунок 3.5 – Схеми лабораторних штампів 
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Порядок виконання роботи 

1. Усі операції об’ємного штампування виконуються лабораторними 

штампами. Як модельний матеріал використовується свинець, який забезпечує 

високу пластичність за кімнатної температури. Як силовий пристрій 

використовується гідравлічний прес відповідної конструкції (рис. 3.6). 

2. Необхідно ознайомитися з будовою пристрою та схемою його 

роботи, лабораторних штампів і їх роботою. 

3. Виконати розрахунки об’єму штампованих заготовок. 

4. Визничитися з розмірами вихідних заготовок, для чого виконати 

необхідні розрахунки. 

5. Виконати штампування у відкритих і закритих штампах. 

6. За виконаними операціями зробити звіт, де розглянути схеми усіх 

операцій, навести розрахунки й ескізи одержаних заготовок. 

 

Рисунок 6 – Схема лабораторної установки для об’ємного штампування 

1–  напівштамп верхній;  2 – напівштамп нижній;  3 – прес гідравлічний;  

4 – підставка; 5 – рама установки 
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Контрольні питання 

1. У чому суть пружної, пластичної деформацій та якими структурними 

змінами вони супроводжуються? 

2. Що таке наклеп і як змінюються механічні властивості при наклепуванні? 

3. Що таке температура рекристалізації? 

4. Що таке холодна і гаряча обробка сталі? 

5. На яких законах пластичної деформації базується формотворення заготовок 

пластичним деформуванням? 

6. Різновиди способів обробки металів тиском і в чому їх суть? 

7. Види операцій об’ємного штампування. 

8. У чому суть розробки технологічного процесу об’ємного штампування? 

9. У чому суть відкритого об’ємного штампування, його переваги й недоліки 

та сферу застосування? 

10. У чому суть закритого об’ємного штампування, його переваги й недоліки та 

сферу застосування? 

11. Що таке рівчак штампувальний? 

12. Для чого використовують заготівельні рівчаки? 

Література: [2, 3, 7, 8]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Розрахунок параметрів режиму ручного дугового зварювання 

покритими електродами 

Мета роботи: ознайомитися з методикою розрахунку параметрів режиму  

ручного дугового зварювання сталевих виробів покритими металевими 

електродами; закріпити набуті знання, виконавши індивідуальне завдання. 

Короткі теоретичні відомості 

До параметрів режиму ручного дугового зварювання покритими 

електродами належать: 

 діаметр електрода, його тип і марка; 

 сила зварювального струму; 
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 рід струму; 

 довжина дуги; 

 швидкість зварювання та ін. 

Діаметр електрода d вибирають залежно від товщини і зварюваних 

елементів, типу зварного з'єднання й положення шва у просторі. Для вибору d 

можна користуватись орієнтовними даними табл. 4.1. 

Таблиця 5.1 – Дані для вибору діаметра електрода   

Товщина металу t, мм 1...3 3 4...5 6...12 13 і більше 

Діаметр електрода d, мм 1,6...2,5 3 3...4 4...5 5 і більше 

 

Залежно від механічних характеристик металу шва електроди поділяють 

на типи. Щоб зварювати вуглецеві й низьколеговані сталі, використовують 

дев'ять типів електродів – Е38, Е42, Е42А, Е46, Е46А, Е50, Е50А, Е55 і Е60. 

Щоб зварювати леговані конструкційні сталі підвищеної міцності, 

використовують п'ять типів електродів – Е70, Е85, Е100, Е125 і Е150. 

Тип електрода позначають літерою Ε (електрод) і цифрою, що показує 

гарантовану межу міцності σв в МПа · 10-1. Літера А означає, що наплавлений 

метал має підвищені пластичні властивості (відносне видовження й ударну 

в'язкість). 

Продуктивність зварювання оцінюють за величиною коефіцієнта 

наплавлення.  

Коефіцієнтом наплавлення αн  називається маса електродного металу в 

грамах перенесеного у зварний шов протягом години із силою зварювального 

струму в один ампер. З марок електродів, які забезпечують необхідні механічні 

властивості шва, потрібно вибирати ті, що мають більший коефіцієнт 

наплавлення (див. табл. 4.2). Коефіцієнт наплавлення не враховує втрат 

електродного металу на вигоряння та розбризкування. Ці втрати для ручного 

зварювання великі й становлять 25...30 %. 
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Таблиця 4.2 – Технологічні характеристики покритих металевих 

електродів 

Тип електрода Марка електрода Коефіцієнт 

наплавлення αн, 

г/(А·год) 

Витрата електродів 

у кг на 1 кг 

наплавленого металу 

Е42 УОНИ- 13/45 

АНО- 1 

8,5...9,0  

14...16 

1,60 1,50 

Е46 МР-3  

ОЗС-4 

8,5...9,0  

8,5...9,5 

1,70 

Е50 УОНИ - 13/55 8,5...9,0 

 

Силу зварювального струму І3 (А) розраховують за формулою: 

                                                             dkІ з   ,                                                   (4.1) 

де k – коефіцієнт, що залежить від діаметра електрода й просторового 

положення шва. 

Величину коефіцієнта k для зварювання в нижньому положенні 

вибирають з табл. 4.3. Для вертикальних, горизонтальних і стельових швів 

значення I, зменшують на 10... 15 %, а для кутових швів I, збільшують на  

10...15 %. 

Таблиця 4.3 – Дані для вибору коефіцієнта k [11 ]  

Діаметр електрода d, мм 1...2 3...4 5...6 

Коефіцієнт k, А/мм 25...30 30...45 45...60 

 

Вибираючи рід струму, необхідно брати до уваги економічні й 

експлуатаційні переваги змінного струму перед постійним, за винятком 

випадків, коли використання змінного струму не рекомендується для певних 

марок електродів, наприклад, УОНИ-13/45. Зварювати постійним струмом 

потрібно за такою полярністю, яка забезпечує швидше розплавлення 

електродного металу. 
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Довжину дуги lд (мм) орієнтовно визначають за формулою (4.2). Її 

величина впливає на якість зварювання. Зокрема довга дуга погіршує захист 

рідкого металу від взаємодії з повітрям, а коротка дуга сприяє розбризкуванню 

металу. 

                                                 lд = (0,5…1,1)d .                                          (4.2) 

Швидкість зварювання Vs (м/год), тобто швидкість переміщення 

електрода вздовж майбутнього шва, визначають за формулою: 

                                                 310




n

зн
s

S

I
V ,                                           (4.3) 

де Sn – площа поперечного перерізу шва, отримана за один перехід, м2; γ – 

густина металу електрода, кг/м3. 

Величину коефіцієнта наплавлення αн (г/(А·год) вибираємо з табл. 4.2. 

Масу наплавленого металу Gн (кг) розраховуємо як: 

                                                    LSGн  ,                                            (4.4) 

де S – площа поперечного перерізу шва, м2; L – довжина шва, м. 

Площу поперечного перерізу шва S знаходять як суму площ елементарних 

геометричних фігур, з яких вона складається. Зокрема, площа поперечного 

перерізу стикового шва з V-подібною формою країв заготовок (рис. 4.1) 

визначають як: 

                                              S=S1+S2+2·S3+S4 .                                                                        (4.5) 

Підставляючи у (4.5) відповідні формули елементарних площ, отримаємо: 

                     S = 0,75 ·е ·g + b · t + (t - c)2 · tgα + 0,75 · е1 ·g1,                   (4.6) 

де b, с, е, e1 , g , g1 , t, α – геометричні елементи перерізу стикового шва. 

Листи товщиною до 4 мм зварюють у стик з одного боку без скісних країв 

(рис. 4.2, а), вибираючи зазор між торцями 0...2 мм. 

У листах товщиною понад 3 мм роблять скоси країв з одного боку       

(рис. 4.2, в) під двобічний шов (рис. 4.2, г) або однобічний шов, а також з двох 

боків під двобічний шов. 

Стикові шви (рис. 4.2, а) в листах товщиною до 4 мм і таврові шви      

(рис. 45.2, д) в листах товщиною до 8 мм виконують переважно за один перехід. 
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Рисунок 4.1 – Геометричні елементи (b, с, е, e1 , g , g1 , t, α )  

перерізу стикового шва 

 

Стикові двобічні шви в листах зі скісними краями накладають за два і 

більше переходи (рис. 4.3). Перший перехід 1 у корені шва рекомендується 

виконувати електродами діаметром 3...4 мм, а всі наступні переходи 2, 3, 4 – 

електродами більшого діаметра, не змінюючи тут параметрів режиму. 

Площа поперечного перерізу (м2) першого шару шва не повинна 

перевищувати 30 10-6 м2 (30 мм2) і може бути обчислена як: 

                                               
6

1 10)8...6(  dS н  ,                                    (5.7) 

 

а другого S2н і наступних шарів шва: 

                                         
6

2 10)12...8(  dS н  .                                        (5.8) 

 

Кількість переходів n разом з першим: 

                                                       1
2

1 



н

н

S

SS
n  ,                                      (5.9) 

де S – площа поперечного перерізу шва. 

 

 

Час горіння дуги τ (год) визначаємо за формулою: 

                                                           
зн

н

І

G


   .                                           (4.10) 
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Рисунок 4.2 – Зварні з'єднання: 

а, б – стикові однобічні без скісних країв; в, г – стикові двобічні зі скісними 

краями; д, е – таврові двобічні без скісних країв 

 

 

Рисунок 4.3 – Послідовність виконання багатошарового стикового шва: 

1, 2, 3, 4 – номер шару; S1n – площа перерізу першого шару; S2 n – площа 

перерізу кожного наступного шару 

 

Час зварювання τ1 (год): 

                                                                  
пК


 1   ,                                             (4.11) 
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де Кп – коефіцієнт використання зварювального поста; величина Кп для ручного 

зварювання приймається в межах 0,50...0,55. 

Витрата електродів у кг на 1 кг наплавленого металу дорівнює 

добуткові маси наплавленого металу Gн на множник, узятий з табл. 4.2. 

Витрата електроенергії W(кВт·год) розраховується за формулою: 

                                     10
1000








 зд ІU

W ,                               (4.12) 

де U() – напруга дуги (В) для зварювання покритими електродами становить 

22...28 В; η – ККД джерела живлення (η = 0,8...0,9 для змінного струму і             

η = 0,6...0,7 для постійного струму); ω0 – потужність, що витрачається 

джерелом живлення під час холостого ходу (ω0 = 0,2...0,4 кВт для змінного 

струму і ω0 = 2...3 кВт для постійного струму). 

Джерело живлення зварювальної дуги вибираємо з табл. 5.4. 

 

Таблиця 4.4 – Технічні дані джерел живлення зварювальної дуги для 

ручного зварювання 

Марка Зварювальний струм, А Напруга, В 

номінальний межі 

регулювання 

робоча холостого 

ходу 

Трансформатори пересувні 

СТШ - 250 250 70...250 – 65 

СТШ- 500СГД 500 25...600 – 63 

Випрямлячі зі спадною зовнішньою характеристикою 

ВД - 308 315 45...315 – 70 

ВД - 401 400 50...450 36 80 

Зварювальні перетворювачі 

ПД - 305 315 45...350 32 90 
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Порядок виконання роботи 

1. Кожен студент вибирає з табл. 4.5 індивідуальний варіант завдання. 

Номер варіанта збігається з порядковим числом, що стоїть перед його 

прізвищем у журналі викладача.  

2. Накреслити зварне з'єднання (рис. 4.2) у масштабі на форматі А5. 

3. З табл. 4.1 вибрати діаметр електрода d залежно від товщини 

зварюваного металу. 

4. Вибрати тип і марку електрода (табл. 4.2) залежно від матеріалу 

зварюваних листів. 

5. За формулою (4.1) розрахувати силу зварювального струму. 

6. Вибрати рід струму. 

7. Визначити довжину дуги  за формулою (4.2). 

8. За формулою (4.9) визначити кількість переходів п і показати 

послідовність виконання багатошарового шва (див., наприклад, рис. 4.3). 

9. За формулою (4.3) обчислити швидкість зварювання першого шару шва 

V1s і наступних швів V2s. 

10. Розрахувати за формулою (4.4) масу наплавленого металу Gn . 

11. За формулою (4.11) розрахувати час зварювання τ. 

12. Визначити витрату електродів у кг на 1 кг наплавленого металу як 

добуток маси наплавленого металу на множник, узятий з останньої колонки 

табл. 4.2. 

13. Вибрати джерело живлення зварювальної дуги (див. табл. 4.3) і 

подати його технічну характеристику. 

14. За формулою (4.12) розрахувати витрату електроенергії W. 

Таблиця 4.5 – Варіанти завдань 

Варі 

ант 
Рисунок 

Марка 

сталі 

Тип 

електрода 

t b с е е1 g g1 K L α 

мм град. 

Стикове з 'єднання, шов однобічний (С2) 

1 5.2, а, б 15 Е42 3 1 – 7 – 1,5 – – 100 – 
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2 20 4 2 – 8 – 2,0 – – 200 – 

Стикове з 'єднання, шов однобічний (С17) 

3 

5.2, в, г 

25 

Е42 

3   8    – 300  

4 Ст2пс 4   8    – 400  

5 Ст2сп 5   8    – 500  

6 Ст3пс 6   12    – 100  

7 Ст3сп 

Е46 

8 2 1 12 0 0,5 0 – 200 25 

8 09Г2 10   16    – 300  

9 09Г2С 12   19    – 400  

10  12ГС 14   19    – 500  

11  16ГС Е50 16   22    – 600  

Стикове з'єднання, шов двобічний (С21) 

12 

5.2, в, г 

15 

Е42 

3   8 8   – 100  

13 20 4   8 8   – 200  

14 25 5   8 8   – 300  

15 30 Е46 6   12 8   – 400  

          –   

16 Ст2пс 

Е42 

8 
2 

1 12 8 
0,5 

- – 

25 
17 Ст2сп 10 1 19 10 - – 

18 Ст3пс 12   19 10   – 700  

19 Ст3сп 14   19 10   – 800  

20 09Г2С 
Е46 

16   22 10   – 900  

21 12ГС 18   26 10   – 950  

Таврове з'єднання, шов двобічний (ТЗ) 

22 5.2, д, е 15 Е42 4       2 100 - 

23 

 

20 
 

5       2,5 200 - 

24 25 6       3 300 - 

25 30 Е46 8       4 400 - 

26 Ст2пс Е42 10 0      5 500 - 
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27 Ст2сп  12       6 600 – 

28 Ст3пс 14       7 700 – 

29 Ст3сп 16  – – – – – 8 800 – 

30 16ГС Е50 18       9 900 – 

 

Примітки: L – довжина шва; С2, С17, С21, ТЗ – умовне позначення 

зварного з'єднання. 

Контрольні питання 

1. Які параметри режиму ручного дугового зварювання покритими 

електродами ви знаєте? 

2. Залежно від чого вибирають діаметр електрода? 

3. Як вибирають і як позначають тип електрода? 

4. Що називається коефіцієнтом наплавлення? 

5. За якою формулою розраховують силу зварювального струму? 

6. Як визначають довжину дуги? 

7. Що називається швидкістю зварювання і як визначити її величину? 

8. Як визначити масу наплавленого металу? 

9. Як визначити площу поперечного перерізу шва? 

10. Як визначити час горіння дуги і час зварювання? 

11. Як визначити витрату електродів? 

12. Як розраховують витрату електроенергії на зварювання? 

13. Що ви знаєте про вибір джерела живлення зварювальної дуги? 

Література: [1, 8]. 
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