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Вступ

Основою зварювального виробництва виступає дугове зварювання 
плавленням, техніка та технологія якого будуть розвиватися шляхом 
скорочення частки ручного зварювання матеріалів та розширення 
механізованих способів з’єднання. Прогнозується, що в майбутньому 
в світовій промисловості частка ручного зварювання буде складати 
10…12%, напівавтоматичного – стабілізується на рівні 30…50%, 
зварювання під флюсом – 5…6%. Отже, найбільші перспективи має 
виробництво спеціалізованого обладнання для напівавтоматичного 
зварювання порошковим дротом, яке забезпечує підвищення продук-
тивності праці та якості зварних з’єднань. Аналогічні тенденції на 
сьогодні характерні для України та країн СНД. 

В Україні сучасний розвиток схемних рішень зварювального облад-
нання йде традиційним шляхом, закладеним у 1970-1980-х роках у ВН-
ДІЕЗО, ІЕЗ ім. Є.О. Патона та інших науково-дослідних установах. У 
цей період в програмах навчальних закладів, які готували спеціалістів-
зварювальників, було введено дисципліну «Проектування та експлуа-
тація машин для зварювання плавленням». Але, нажаль, література 
з питань механізації та автоматизації дугового зварювання й на сьо-
годні є практично відсутньою. Існуючі монографії, статті й збірники 
російських та українських вчених зробили неоціненний внесок у справу 
розвитку конструкторської освіти студентів та підготовки кваліфі-
кованих спеціалістів-зварювальників.

Виходячи із зазначеного, вважаємо актуальним підготовку та ви-
дання навчального посібника, в якому відповідно до навчальних планів 
вищих навчальних закладів, у систематизованому вигляді викладено до-
свід проектування обладнання для механізованого та автоматизовано-
го дугового зварювання плавленням. Цей досвід накопичено як науково-
дослідними інститутами, так і заводами виробниками зварювального 
обладнання: ВАТ «Завод Електрик», ВАТ «Дослідний завод інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона», ВАТ «Каховський завод елект-
розварювального обладнання», ТОВ фірма «СЕЛМА» та іншими, а та-
кож відомими закордонними виробниками (бренди «Fronius», «Abicor 
Binzel», «Oerlikon», «Lincoln Electric», «Weber Comechanics» тощо).
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Навчальний посібник «Проектування та експлуатація обладнання 
для дугового зварювання» містить у собі необхідний обсяг матеріалів 
для вивчення принципів роботи обладнання для зварювання, особливос-
тей конструкції устаткування моделей минулих та сучасних українсь-
ких і закордонних виробників. У посібнику надано рекомендації щодо 
проектування, розрахунку, виготовлення та експлуатації як основних 
складових обладнання для зварювання та наплавлення (наконечників, 
сопел, пальників, подавальних механізмів, флюсової апаратури, систем 
стеження за стиком, блоків керування тощо), так і напівавтоматів 
та автоматів у цілому. 

Книга призначена для студентів, магістрантів, аспірантів та до-
кторантів зварювальних спеціальностей. Також вона може бути  ко-
рисною для фахівців промислових підприємств і наукових установ, які 
працюють у галузі зварювання та наплавлення, в процесі своєї роботи 
використовують зварювальне обладнання чи залучені до його вироб-
ництва та модернізації. 

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програм курсів 
«Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» та 
«Проектування обладнання для наплавлення і напилення», що відпові-
дають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та освіт-
ньо-кваліфікаційної програми підготовки спеціалістів та магістрів за 
напрямом «Зварювання».

Автори висловлюють свою глибоку подяку д.т.н. проф. Посвятенко 
Е.К., д.т.н., проф. Размишляєву О.Д., д.т.н., проф. Копилову В.І., к.е.н. 
Антонюк К.І., які внесли актуальні  рекомендації щодо покращення 
структури та змісту цього видання. 

РОЗДІЛ I

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА МЕХАНІЗАЦІЯ 
ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ І 

НАПЛАВЛЕННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Одним із найважливіших напрямів розвитку зварювального вироб-
ництва є розроблення обладнання, яке забезпечує автоматизацію та ме-
ханізацію технологічних і транспортних операцій. Ручне дугове зварю-
вання є надто трудомістким, вимагає значної кількості кваліфікованих 
кадрів, і, природно, не може забезпечити однорідність продукції. До 
того ж, оскільки завершальний контроль якості зварювання є складним 
та недостатньо надійним, зменшується загальна довіра до якості звар-
них швів. Отже, метою автоматизації зварювальних процесів є отри-
мання зварних з’єднань із необхідними властивостями та досягнення 
найкращих техніко-економічних показників без безпосередньої участі 
людини. В зв’язку з цим, автоматизація та механізація процесу дуго-
вого електрозварювання є одним із найважливіших завдань сучасного 
зварювального виробництва.

В автоматизації дугового електрозварювання за останні роки здобу-
то такі досягнення, що вже зараз цей процес за ступенем автоматизації 
основних операцій може вважатися одним із найбільш передових і про-
гресивних технологічних процесів металообробки.

Під механізацією операцій технологічного процесу розуміють за-
міщення ручних засобів праці машинами чи механізмами. Її метою є 
скорочення трудових витрат, покращення умов праці, підвищення об-
сягів випуску та якості продукції; перебігом виконання операцій керує 
людина.

Автоматизація технологічних операцій – це процес розвитку вироб-
ництва, за якого, окрім заміни ручних засобів праці машинами і механіз-
мами, функції управління й контролю також виконуються приладами та 
автоматичними пристроями.

Механізація та автоматизація окремих операцій технологічного про-
цесу можуть бути частковими або повними.

Залежно від ступеню і характеру механізації та автоматизації розріз-
няють наступні поняття.




