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1. Загальні відомості про принципи регулювання режиму дуги 
Стійкий процес зварювання і хороша якість зварного шва забезпечуються при 

оптимальних (найкращих) параметрах режиму зварювання. 
 До головних параметрів режиму зварювання відносяться: 
 -сила зварювального струму; 
- напруга дуги;  
- швидкість зварювання. 
  Ці параметри потрібно не тільки правильно встановити, але і підтримувати їх 

постійними в процесі зварювання. Найважче зберегти постійним напругу дуги, яка 
знаходиться в прямій залежності від її довжини.  

Постійна довжина дуги забезпечується рівністю швидкості подачі в зону горіння 
дуги електродного дроту (Vе) і швидкості його плавлення (Vп): 

                                     Vе=Vп 
Якщо в процесі зварювання опиниться, що Vе>Vп, то періодично відбуватимуться 

короткі замикання електроду з виробом; якщо ж Vе<Vп. то відбудеться обрив дуги і 
процес зварювання  припиниться. 

 Порушення цієї рівності може відбуватися по наступних причинах, що змінюють 
швидкість подачі електродного дроту або її плавлення: 

 -коливання напруги в мережі;  
- хвилястість зварюваних поверхонь і окремі нерівності на них;  
-порушення рівномірної швидкості подачі електродного дроту в результаті 

пробуксовування його в подаючих роликах; 
 -наявність прихваток по довжині зварюваних кромок; 
 -зміна в межах допуску діаметру електродного дроту;  
-дія магнітного дуття, що відхиляє дугу в різні боки, і ін. 
Зварювальна головка повинна швидко реагувати на ці порушення і відновлювати 

нормальну, заздалегідь задану довжину дуги. 
Довжина дуги знаходиться в прямій залежності від швидкості подачі електродного 

дроту. В сучасних  зварювальних головках використовують два принципи регулювання 
режиму дуги: 

-саморегулювання при постійній швидкості подачі електродного дроту, не 
залежного від напруги дуги;    



-  автоматичне регулювання, при якому швидкість подачі електродного дроту 
залежить від напруги дуги. 
 
2. Принцип саморегулювання режиму дуги 
Саморегулювання режиму дуги при випадковому збільшенні або укороченні її 

засноване на зміні швидкості плавлення електроду залежно від сили зварювального 
струму (рис.1).  

Сумістимо в одних координатних осях зовнішню характеристику джерела 
зварювального струму ( крива 1) із статичною  вольтамперною  характеристикою дуги 
(крива 2). При перетині цих кривих утворюються дві крапки, нижня  з яких є точкою  
стійкого горіння дуги. В даному випадку напруга дуги буде рівна Uд, а сила 
зварювального струму—Iсв. 

Якщо по яких-небудь причинах довжина дуги зросте (наприклад, за наявності 
западини на виробі), то статична вольтамперна характеристика дуги підніметься вище 
(крива 3) і точка стійкого горіння дуги переміститься в точку А1.При цьому напруга дуги 
зросте до значення Uд1, а сила зварювального струму зменшиться до значення Iзв1. 
Оскільки швидкість плавлення електроду майже прямо пропорційна силі зварювального 
струму, а швидкість подачі його постійна, то електрод почне плавитися повільніше. 

 Таким чином, при постійній швидкості подачі електродного дроту довжина дуги, а 
отже, і її напруга зменшуватимуться до заданого значення, а порушена рівність Vэ=Vп 
відновиться. 

І, навпаки, якщо по яких-небудь причинах довжина дуги зменшиться (наприклад, 
під час переходу через прихватку), то статична вольтамперна характеристика дуги 
опуститься нижче (крива IV) і точка стійкого горіння дуги переміститься в точку А2. 
Напруга дуги впаде до значення Uд2, а сила зварювального струму зросте до значення Iсв2. 
Електрод почне плавитися швидше, довжина дуги збільшиться, і рівність Vе=Vп знов 
відновиться 

 
 
 
 

Рис. 1. Процес саморегулювання режиму дуги при зміні її довжини 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.- Принципова схема пристрою зварювальної головки з постійною швидкістю подачі електродного 
дроту (а) і вплив зовнішньої характеристики джерела струму на зміну сили зварювального струму (б): 

I-електродвигун, 2-редуктор, 3 - подаючий ролик, 4-електродний дріт, I-II — крутопадаюча і 
пологопадаюча  характеристики джерела живлення, III- IV—статистичні вольтамперні характеристики 
довгою і короткою дуги 

 



На основі принципу саморегулювання режиму дуги розроблений цілий ряд 
зварювальних автоматів і напівавтоматів, що працюють з постійною, не залежною від 
напруги дуги швидкістю подачі електродного дроту.  

У зварювальних апаратах, що працюють за цим принципом, для живлення 
зварювальної дуги слід застосовувати джерела зварювального струму з пологою 
зовнішньою характеристикою (рис. 2,б). Чим пологіша зовнішня характеристика, тим у 
великих межах змінюватиметься сила зварювального струму при  зміні довжини дуги і, 
тим інтенсивніше відбуватиметься процес саморегулювання. Особливо ефективне явище 
саморегулювання виявляється при зварюванні електродним дротом діаметром 1—3 мм. 
Однією з переваг зварювальних апаратів з постійною швидкістю подачі електродного 
дроту є простота їх електричної схеми і надійність роботи у виробничих умовах. 

 
3. Автоматичне регулювання режиму дуги  
Автоматичне регулювання режиму дуги засноване на зміні швидкості подачі 

електродного дроту залежно від напруги дуги. Спрощена схема роботи зварювальної 
головки, побудованої за принципом автоматичного регулювання, приведена на рис. 3. 

 
 
 
 

Рис.3 - Принципова схема пристрою зварювальної 
головки з автоматично регульованою швидкістю подачі 
електродного дроту 

 
 
Якір електродвигуна постійного струму 1 через механічний редуктор 2 обертає по-

даючий ролик 3, який подає електродний дріт 4 в зону горіння дуги. Обмотка якоря 
знаходиться під напругою дуги. 

 Схема працює таким чином. Якщо по яких-небудь причинах довжина дуги зросте, 
то зросте і напруга дуги, що подається на якір електродвигуна. Якір почне обертатися 
швидше і швидкість подачі дроту збільшиться. Довжина дуги, а отже, і її напруга 
відновляться до первинного значення. І навпаки, якщо довжина дуги зменшиться, то і її 
напруга впаде; якір електродвигуна зменшить обороти, і дріт почне подаватися 
повільніше. В цьому випадку рівність Vе=Vп забезпечується зміною швидкості подачі 
електродного дроту. 

 Недоліком такої спрощеної схеми є невелека чутливість електродвигуна до змін 
напруги дуги. 

 
Контрольні питання 

 
1. В чому сутність принципу саморегулювання ? 
2. При  якій зовнішній характеристики джерела живлення більш інтенсивно 

відбувається принцип саморегулювання? 
3. Назвіть переваги зварювальних апаратів з постійною швидкістю подачі 

електродного дроту. 
4. Назвіть причини порушення рівності швидкості подачі в зону горіння дуги 

електродного дроту (Vе) і швидкості його плавлення (Vп). 
5. На чому засноване автоматичне регулювання режиму дуги? 
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1.Основні вузли однодугових автоматів для зварювання під флюсом.  
Основним  вузлом однодугових автоматів для зварювання є зварювальна головка . 

Це - механізм, який забезпечує підведення зварювального струму до електродного дроту, 
запалює електричну дугу, подає дріт в зону горіння дуги і припиняє процес зварювання.  

Зварювальна головка називається підвісною, якщо вона встановлена нерухомо, а 
зварювальний виріб обертається або пересувається під нею. 

Якщо ж в конструкції головки є механізм для її переміщення, то вона називається 
самохідною. Зазвичай самохідні головки переміщаються по направляючих рейках або 
куточках.  

Зварювальна головка разом з апаратурою флюсу називається зварювальним 
автоматом.  

Якщо в конструкції самохідного автомата є візок, що переміщається безпосередньо 
по зварюваному виробу, то такий автомат називається зварювальним трактором. 

Зварювальні автомати різних типів для зварювання  під флюсом мають ряд 
загальних і уніфікованих складальних одиниць (вузлів) і механізмів, таких як: 

- роликові копиры (рис.1) призначені для напряму електродного дроту 5 по кромкам 
4, обробленим під зварювання. Копір складається з двох або трьох роликів 1, 
розташованих один за одним і закріплених в кронштейні 2. Осі роликів і електродного 
дроту розташовуються в одній плоскості. Ролики весь час знаходяться під дією пружин 
3,які  притискують їх до кромок шва. Ці пружини дають також можливість роликам 
вертикально переміщатися під час переходу їх через прихватки. Під час зварювання 
ролики входять в оброблення шва, рухаються попереду електродного дроту і автоматично 
направляють їх по шву. 

Покажчики положення електродного дроту  використовують для ручного 
коректування дроту при зварюванні  без оброблення кромок. Показники можуть бути 
стрілочними (рис. 2,а) або світловими (рис. 2,б). Світловий покажчик складається з 
корпусу, усередині якою розташовані електрична лампочка, лінзи і вимикач. Лінза збирає 
світлові промені і направляє їх у вигляді тонкого пучка на одну із зварюваних кромок. 

В процесі зварювання покажчики, розташовані в одній плоскості з електродним 
дротом, рухаються попереду флюсу і указують положення дроту по відношенню до осі 
шва. При роботі зварювач спостерігає за положенням стрілки-покажчика або світлового 
променя і допомогають механізму коректування вручну направляти електродний дріт по 
кромкам зварюваних деталей. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2 - Покажчики положення електродного дроту 
I - пучок світла, 2- лінза, 3 - корпус, 4 - електрична лампочка, 5- вимикач ,6-діафрагма, 7-шарнир, 

8- патрубок зсипання зварювального автомата,  9 - електродний дріт,10- шар флюсу, 11 - стрілка-
покажчик. 
 

Струмоподводні мундштуки служать для підведення зварювального струму до 
електродного дроту безпосередньо у самої дуги і напряму його в зону зварювання. 
Підведення струму здійснюється ковзаючим контактом. Мундштуки можуть бути 
роликового, колодчатого, трубчастого і сапожкового типів. 

Роликовий мундштук (рис. 3,а) забезпечений двома, а іноді трьома нерухомими 
контактними бронзовими роликами 5 (з канавками), між якими ковзає зварювальний дріт1. 
Ролики укріплені на струмоведомим корпусі 2 і за допомогою гвинта 4 стискуються 
пружинами 3. У міру зносу контактні ролики повертають на деякий кут до відновлення 
необхідного електричного контакту і закріплюють в новому положенні болтами 6. 

Мундштук (рис. 3,б) колодчастий  складається з двох мідних колодок 4 з прорізами. 
Одна з колодок рухома і притискує електродний дріт 5 до іншої колодки за допомогою 
гвинта 2 і пружини 1. Зварювальний струм від корпусу головки 6 підводиться до 
нерухомої колодки. Для зменшення зносу колодок в них вставляють змінні бронзові 
вкладиші 3 з різним розміром канавок. Це дозволяє використовувати один мундштук 
дротів ризних діаметрів. Роликові   і   колодчасті   мундштуки   застосовують   при   
зварювані   електродним   дротом великих діаметрів (3—5 мм).  

Трубчастий мундштук (рис.3,в) призначений для тонкого електродного дроту 
діаметром 1—2 мм. Ковзаючим контактом цього мундштука є бронзовий змінний 
наконечник 4, який за допомогою накидної гайки 3 кріпиться до корпусу 2 мундштуки. 
Вісь наконечника декілька зміщена щодо осі корпусу. Контактний тиск в цьому випадку 
створюється унаслідок вигину і пружності електродного дроту 1. У ряді зварювальних 

Рис. 1- Роликові копири: а) двохроликовий; б) трьохроликовий 



апаратів змінний наконечник вкручується в корпус мундштука. Для цього на хвостовику 
наконечника і в тілі мундштука є різьблення. 

Сапожковий мундштуком (рис.3,г) є струмопідводящий наконечник 6 укручений в 
направляючу трубку 3. Електродний дріт 5 притискається до наконечника спеціальною 
вилкою 2 сапожкового типу, забезпеченою зносостійкою вставкою 1. Сила притиснення 
дроту регулюється нажимной пружиною 4. Сапожкові мундштуки застосовують при 
зварюванні електродним дротом різних діаметрів. При зварюванні тонким дротом для 
підтискання його замість вилки з нажимной пружиною застосовується контактна 
пелюстка. 

 
Рис. 3 - Струмопідводящі  мундштуки 
 
Застосовують також спеціалізовані мундштуки, призначені для порошкового дроту, 

стрічкового електроду, для підведення зварювального струму до двох або трьох дротів 
одночасно і т. д 

Подаючі і притискні ролики призначені для подачі електродного дроту в дугу. 
Ролики виготовляють з легованої або високовуглецевої сталі і гартують до твердості HRC 
50—60. Для кращого зчеплення з дротом подаючі ролики мають клиновидну канавку або 
насічку з висотою зубців 0,6—0,8 мм. Притискні ролики зазвичай виконують гладкими. 

Правильні механізми служать для випрямляння електродного дроту, що змотується з 
котушки і подається в зону горіння. Вони складаються з трех-пяти роликів, розташованих 
в шаховому порядку безпосередньо над механізмом подачі. 

Котушки і касети призначені для утримання запасу електродного дроту на 
зварювальному апараті. Дріт намотується на котушку (барабан, державку) або 
розташовується  в касеті з внутрішнім укладанням. У конструкції котушок зазвичай 
передбачається гальмівний пристрій, що перешкоджає мимовільному розмотуванню 
дроту. 

Флюсова  апаратура призначена для подачі флюсу в зону зварювання, утримання 
його на поверхні шва під час зварювання і прибирання після його закінчення. У 
зварювальних автоматах важкого типу для подачі і відсмоктування флюсу зазвичай 
застосовують стаціонарні флюсоаппараты, вбудовані в зварювальну головку. Схема 
роботи флюсоаппарата всмоктуючої системи приведена на рис. 4. Під дією струменя 
стислого повітря, що виходить з сопла ежектора 5, у всмоктуючій трубі 6 створюється 
розрідження, внаслідок чого в трубу з шва засмоктується суміш повітря з флюсом. 
Потрапляючи з труби в бункер 1, флюсо-воздушная суміш втрачає швидкість і флюс 
осідає на дно бункера, звідки по рукаву зсипання 7 він знову поступає в зону зварки. 
Повітря через бавовняний фільтр 2, вбудований в циклон 3  по вихідному патрубку 4 
виходить назовні. Таким чином, в процесі зварювання відбувається безперервна подача і 
прибирання флюсу, який не розплавився. Шлакова кірка, що залишилася на поверхні шва 
віддаляється вручну. 



У зварювальних  тракторах встановлюють знімні бункеры, призначені тільки для 
подачі флюсу в зону горіння дуги. 

 
Рис.4 - Схема роботи флюсоаппарата безперервної дії всмоктуючої системи. 
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1. Призначення, конструкція та експлуатаційні особливості зварювального 

трактору АДФ-1002 
Зварювальний автомат АДФ-1002 УЗ призначений для отримання зварювання  

змінним струмом під флюсом стикових з'єднань з обробленням і без оброблення кромок, 
напусточних з'єднань, а також виконання кутових швів вертикальним і похилим 
електродом.  

Зварювальні шви можуть бути прямолінійними і кільцями. 
 Автомат в процесі зварювання пересувається по виробу або по укладеній на нім 

легкій направляючій лінійці. 
До комплекту зварювального автомата входить: 
- зварювальний трактора;  
- зварювальний трансформатор ТДФЖ-1002 УЗ з вбудованим блоком управління 

автоматом. 
Зварювальним трактором (рис.1) є самохідний механізм, що складається з 

редукторів подаючого механізму і ходового візка, які приводяться в рух загальним 
електродвигуном 12. Швидкость подачі електродного дроту і зварювання  не залежать від 
напруги зварювальної дуги і регулюються ступінчасто-змінними зубчатими колесами. 
Електродний дріт подається в зону зварювання механізмом подачі зварювальної головкн 3. 

Автомат пересувається уздовж шва ходовим механізмом 14. Обидва механізми 
(подаючий і ходовий) змонтовано з електродвигуном в один блок, який є корпусом 
автомата. 

На корпусі укріплені мундштук 2 і кронштейн 6 з пультом управління. На 
кронштейні змонтований правильний і коректування 4 механізми, касета 7 для дроту, 
бункер 5 для флюсу, переднє шасі автомата з холостими бігунками 1. Мундштук 
забезпечує підведення струму до електродного дроту і напрям його в зону зварювання. 



 
Рис.1- Зварювальний трактор автомата АДФ-1002  

 
У нижній частині мундштука  розташовані два нерухомі контактні роликами, між 

якими ковзає електродний дріт. Контактний тиск роликів створюється пружинами. При 
значному зносі канавок роликів їх повертають до відновлення контакту і закріплюють. 

Правильний механізм забезпечує випрямляння електродного дроту, який змотується 
з касети. Він складається з трьох сталевих роликів, розташованих над механізмом подачі. 
Режим правки регулюють наполегливим гвинтом верхнього ролика. 

Механізм коректування служить для зсуву електродного дроту упоперек шва. І 
поперечного нахилу мундштука разом з головкою, кронштейном і котушкою. Крім того, 
при зварювані  по копиру він застосовується для точної установки кінця електродного 
дроту в плоскості копира. Механізм коректування складається з черв'яка, закріпленого на 
кронштейні  і черв'ячного сектора, нерухомо закріпленого на корпусі електродвигуна. На 
обидва кінці черв'яка насаджені маховички. При обертанні маховичка черв'як обкатується 
по нерухомому сектору і повертає всю зварювальну головку автомата. 

На пульті управління автоматом, вбудованому в корпус кронштейна, встановлені 
вольтметр 8, амперметр 9 і резистор 10, службовець для дистанційного регулювання 
зварювального струму.  З лівого боку пульта розташовані кнопки управління. 

Бункер служить для подачі флюсу в зону горіння дуги. Автомат забезпечений двома 
змінними бункерами: один (основний) ємкістю 6,5 дм3 застосовують при виконанні швів 
вертикальним електродом, а інший- похилим. Основний бункер забезпечений патрубком 
зсипання, переміщенням якого по висоті регулюють товщину шару флюсу. На патрубку 
закріплена голка-покажчик, за допомогою якої зварник контролює напрям дуги по шву. 
При правильному налаштуванні вістря покажчика і кінець електродного дроту мають бути 
розташовані точно по осі шва. 

Переднє шасі автомата складається з траверси 15, закріпленою на корпусі 
електродвигуна, і двох висувних штанг 16, на яких закріплюють передні бігунки або 
копірні ролики. Для ручного перекочування автомата на валу задніх бігунків є спеціальна 
фрикційна муфта з маховичками 13, розташованими по обидві сторони автомата. За 
допомогою фрикційної муфти вал можна відключати від зчеплення з електроприводом і 
перекочувати автомат вручну для установки його над містом зварювання. 

Кінематична схема автомата показана на рис.2. Механізм подачі електродного дроту 
складається з редуктора з двома черв'ячними і циліндровою зубчатими передачами, а 
також двох роликів, що подають в зону горіння дуги затиснутий між ними електродний 
дріт. Для настроювання на потрібну швидкість подачі дроту циліндрова зубчата передача 
має змінні зубчаті колеса. Механізм руху (ходовий механізм) складається з редуктора з 
трьома черв'ячними передачами і змінними циліндровими зубчатими колесами, а також 
двох провідних бігунків з гумовими шинами. Зміна швидкості зварюванн проводиться 
зміною зубчатих коліс. Обидва механізми приводяться в дію одним електродвигуном. 



 
Рис.2- Кінематична схема зварювального трактора АДФ -1002У3 

1,2- притискний і подаючий ролики, 3- черв'ячна передача механізму подачі,4 - механізм подачі,5- 
електродвигун, 6-маховика включення    фрикційної муфти ходового механізму, 7- бігунків ходового 
механізму, 8-ходовий механізм, 9-змінні зубчаті колеса ходового механізму, 10 -черв'ячна передача 
ходового механізму, 11— фрикційна муфта, 12- змінні зубчаті колеса механізму подачі.  

 
2. Функціональна блок-схема та принцип роботи зварювального трактору 

АДФ-1002 
Єлектрична схема автомата, яка приведена на рис.3  забезпечує: 
-під'їм і опускання електродного дроту при натисненні на кнопки Кн3 Вгору і Кн4 

Вниз при таких допоміжних операціях, як закорочення електродного дроту перед 
зварюванням, під'їм дроту з шлаку після зварювання, заправка дроту в головку і др.; 

-пересування автомата (за відсутності електродного дроту в подаючому механізмі 
або подаючих роликах) при натисненні на кнопки Kн1 Пуск і Кн2 Стоп 

-включення зварювального струму і запалення  дуги, подачу електродного дроту в 
зону зварюваня і пересування автомата по зварюваному виробу при натисненні на кнопку 
Kн1; 

-заварку кратера і відключення зварювального струму в кінці зварювання при 
натисненні на кнопку Кн2. 

Робота електричної схеми полягає в наступному. Кнопкою Kнl включаються реле 
часу РВ і реле P1. Реле Р1 замикаючим контактом 13—14 шунтує кнопку Кн1, 

внаслідок чого, після початку зварювання вона може бути відпущена. Реле Р1 і РВ 
замикаючими контактами 2-3 включають контактор, що знаходиться в зварювальному 
трансформаторі. В той же час розмикаючий контакт Р1 (11—17) відключає ланцюг 
ручного управління електродвигуном М. Контактор через головні контакти подає 
зварювальну напругу. 

 
Рис.3 - Принципова електрична схема зварювального автомата АДФ-1002 

RI-R5 - резистори, C1-СЗ - конденсатори, Тр - знижувальний трансформатор, ТрС - 
трансформатор зварювальний ТДФ-1001.  



 
 

 
 
Рис 4. – Функціональна блок схема зварювальної головки автомату тракторного типу АДФ-1002 
1 – пульт управління; 2 – механізм подачі  електродного дроту; 3 – механізм настроювання переміщень дроту відповідно 
шва; 4 – струмопідвідний пристрій (мундштук); 5 – пристрій для розміщення електродного дроту; 6 – флюсова апаратура 
(флюсобункер); 7 – самохідний візок 

 
При короткому замиканні електродного дроту з виробом напруга між ними 

практично відсутня. Через розмикаючий контакт реле РН (16 -20) отримує живлення реле 
Р2, яке включає електродвигун на подачу електродного дроту вгору. Збуджується 
зварювальна дуга, напруга між електродним дротом і виробом збільшується і 
випрямляється селеновим випрямлячем Д. При певній напрузі спрацьовує реле РН і 
розмикаючим контактом (16—20) відключає реле Р2, а замикаючим контактом (19—20) 
включає реле РЗ. При цьому електродвигун реверсує на подачу електродного дроту в зону 
зварювання і переміщення трактора по напряму зварювання. При натисненні на кнопку 
Кн2 відключаються реле РВ і P1 з витримкою часу 1—2 с, що забезпечує заварку кратера, 
реле РВ замикаючим контактом відключає контактор зварювального трансформатора. 

Порядок роботи на автоматі наступний: 
- включають зварювальний трансформатор і блок управління автомата;  
- кнопками Кн3 і Кн4 закорочують електродний дріт на зварюваний виріб;  
- маховичком включають фрикційну муфту ходового механізму; 
-  відкривають шибер на бункері для подачі флюсу; 
- кнопкою Кн1 включають зварювальний струм.  
Між виробом і електродним дротом збуджується зварювальна дуга, трактор починає 

рухатися по зварюваному виробу і проводити зварювання. Для закінчення зварювання 
натискають кнопку Кн2 -трактор зупиняється. Зварювальна дуга протягом 1 - 2 с залежно 
від налаштування реле часу продовжує горіти, заварюючи кратер; після цього автоматично 
відключається зварювальний струм. 

Залежно від типу шва і його положення під час зварювання напрям електроду по 
шву може здійснюватися трьома способами:  

автоматичний напрям електродного дроту самокопированием при накладенні 
стикових швів з обробленням кромок або із зазором, а також кутових швів в човник;  

ручний напрям дуги по шву за допомогою спеціальної рукоятки, розташованої на 
бункері для флюсу;     
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напівавтоматичний напрям дуги (при цьому способі паралельно шву укладається 
лінійка напрямій, по якій переміщаються праві бігунки трактори, забезпечені канавками; 
спосіб рекомендується при зварюванні дуже коротких виробів у тому випадку, коли 
пересування трактора безпосередньо по виробу неможливе). 

 
 

Контрольні питання 
1. Призначення, конструкція та експлуатаційні особливості зварювального 

трактору АДФ-1002. 
2. Функціональна блок-схема зварювального трактору АДФ-1002. 
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Зварювальні автомати АДФ-1001 і АДФ-1201 
Зварювальні автомати типів АДФ-1001 УЗ і АДФ-1201 УЗ (рис.22) призначені для дугового зварки сталей 

під флюсом сталевим електродним дротом. Зварювання автоматами АДФ-1001 здійснюється на змінному струмі від 
зварювального трансформатора ТДФЖ-1002, а автоматами АДФ-1201—НА постійному струмі від зварювального 
випрямляча ВДУ-1201. 

  
Ріс.22 Зварювальний автомат АДФ-1201: 1 —зварювальний  трактор,   2 —зварювальний  випрямляч ВДУ-

1201 

 
Зварювальний трактор (рис.23) цих автоматів є самохідною кареткою 23 на якій змонтовані зварювальна 

головка 9, пульт управління 10, барабан 12 для зварювального дроту, бункер 6 для флюсу і светоуказатель /. 
Каретка 23 виконана у вигляді шасі на чотирьох колесах. Вона приводиться в рух електродвигуном 26 постійного 
струму з плавно регульованим числом оборотів. Обертання електродвигуна передасться через два черв'ячний 
редуктор 25 на валик задніх коліс 24 і через ланцюгову передачу 27— на валик передніх коліс 29. Зчеплення і 
розчіплення коліс з приводом здійснюються зубчатими напівмуфтами за допомогою рукоятки 22. 

На каретці встановлена зварювальна головка 9. За допомогою супорта вона може переміщатися 
перпендикулярно зварному шву, що дозволяє регулювати положення зварювальної головки на 30 мм в одну і іншу 
сторони від середини каретки при обертанні маховичка 28. Поворот зварювальної головки на ±90° з подальшою 
фіксацією маховичком 11 дає можливість встановити її по одну і іншу сторони від подовжньої осі каретки. 
Зварювальна головка здійснює безперервну подачу електродного дроту в зону зварки за допомогою притискного 7 і 
що подає роликів, що приводяться в обертання електродвигуном 18 постійного струму, пов'язаним з редуктором 
подаючого механізму через муфту 19. Притискний ролик 7, укріплений на важелі 5, притискається до провідного 
ролика 8 із зусиллям, передаваним спіральною пружиною 4 і регульованим маховичком 5. Для забезпечення 
необхідної швидкості подачі електродного дроту передбачено два ступені швидкості за рахунок змінної пари 
шестерень. В межах кожного ступеня швидкість змінюється плавним регулюванням оборотів електродвигуна. 
Головка може бути повернена навколо осі електродвигуна на 450 в одну і іншу сторони з подальшою фіксацією   
маховичком 20. 

Для правки дроту діаметром 3мм і більш є правильний механізм, який за допомогою маховичка 2 
встановлюється в положення, що забезпечує необхідний ступінь ныпрямления зварювального дроту. Дріт 
діаметром менш 3мм рихтування не вимагає. 

Токоподвод є колодкою 30, сполучену гнучкими проводами 21 з панеллю, розташованою на підставі 
головки. У отворі колодки з допомогою пінта фіксується товстостінна бронзова трубка 31; у її нижній частині 
закріплені змінні вкладиші 32, через яких до зварювального дроту підводиться струм. 

Що підтримує зварювальний дріт пристрій складається з штанг 15 і 13, перша з яких закріплена в підставі, а 
друга пов'язана з першою через колодку 14, що дає можливість змінювати їх взаимоположение. На штанзі 13 
кріпиться вісь, що несе закритий барабан внутрішнього намотування, що вміщає 14 кг електродного дроту. На 
штаті 15 кріпиться колодка 17 з роликами 16, що направляють електродний дріт. 

Бункер з ємкістю 6 дм3 для флюсу закріплюється на корпусі зварювальної головки за допомогою 
шарнірного пристрою що дозволяє змінювати у разі потреби положення бункера щодо головки. Флюс засипається в 
бункер через сітку, а потім через гумову трубку і воронку під дією власної ваги зсипається в зону зварки. У бункері 
передбачена поворотна заслінка, за допомогою якої можна, припинити подачу флюсу. 

Пульт управління 10 є литим корпусом, закритих з двох сторін металевими панелями. На задній панелі 
змонтовані друкарські плати електричної схеми, допоміжний трансформатор, реле, роз'їм для з'єднання трактори з 



блоком живлення. На передній панелі встановлені вимірювальні прилади (вольтметр, амперметр. покажчик 
швидкості зварки), регулювальні резистори, а також комутаційна апаратура. 



 
 
  
 

Ріс.23. Зварювальний трактор автоматів АДФ-100! і АДФ-1201 
 

 
Електрична схема управління виконана на напівпровідникових елементах і забезпечує необхідний цикл 

роботи автоматів в режимі наладки і зварки. Вона складається з блоку збудження дуги, блоку елементів, 
призначених для живлення схеми управління. блоків приводу каретки і механізму подачі електродного дроту. 'Зги 
блоки конструктивно виконані на окремих друкарських платах з електричними з'єднаннями через штепсельні 
роз'єми і розміщуються в пульті управління автоматом. 

Електрична схема автомата забезпечує його включення, плавне регулювання швидкостей зварки і подачі 
електродного дроту, управління настановними переміщеннями електродного дроту (вгору, вниз) і каретки (вперед, 
назад), дистанційне регулювання зварювального струму. Крім того, в автоматі АДФ-1201 забезпечується 
автоматичне регулювання швидкості подачі електродного дроту залежно від напруги дуги. 



Лекція № 23 
План  

1. Призначення, конструкція та принцип дії газової апаратури автоматів для зварювання в 
середовищі захисних газів.. 

2. г 
3. г 
4. г 
5. г 

 
Устаткування для дугового автоматичної зварки в захисних газах 
2.3.6 Газова апаратура, вживана в автоматах для зварки в захисних газах 
До газової апаратури, використовуваної при зварці в захисних газах, відносять балони, газові редуктори, 

підігрівачі і осушувачі газу, витратоміри, змішувачі газів, електромагнітні газові клапани і газоелектричні пальники. 
Балони (мал. 24) призначені для зберігання і транспортування захисного газу під високим тиском. 

Найбільше застосування мають балони ємкістю 40 дм3, розміри і маса яких приведені нижче (маса вказана без 
вентилів, ковпаків, колії і черевиків) 

 
Тип балона 
 

100 і 150л 
 

150 і 200л 
 

200 

Товщина S стінки, мм 
 

5,2 7 9,3 

Довжина L корпусу, мм 
 

1340 1390 1460 

Зовнішній діаметр D, мм 
 

219 219 219 

Маса, кг 
 

43,5 60 81 

 
Мал. 24. Сталевий балон для газів I-предохранительный ковпак, 2—замочний вентиль, 3-кольцо горловина, 

4-корпус балона, 5-опорний черевик 
Всі гази, окрім вуглекислого, знаходяться в балонах в стислому стані, а вуглекислий газ—в рідкому стані. 
Редуктор (рис.25) призначений для пониження тиску тазу, що поступає в нього з балона або розподільного 

трубопроводу, і автоматичної підтримки постійним заданого робочого тиску. 
Тиск газу в балоні показує манометр високого тиску 2. Захисний газ in балона поступає в камеру високого 

тиску 1. проходить через прочинений пружиною 8 клапан 11 і поступає в камеру низького тиску 10. При 
проходженні через клапан газ долає значний опір, внаслідок чого тиск за клапаном, тобто в камері низького тиску, 
знижується. Цей тиск показує манометр низького тиску 3. З камери низького тиску захисний газ через вентиль 6 
прямує в зварювальну головку (утримувач). 

Регулювання робочого тиску захисного газу проводиться таким чином. При вкрученні регулювального 
гвинта 9 стискуються пружини 8 і 4, відкривається клапан 11 і тиск в камері низького тиску підвищується. Чим 
більше відкритий клапан, тим більша кількість газу проходитиме через нього і тим вище буде робочий тиск газу. 
При вивертанні гвинта 9, навпаки, клапан 11 прикривається і тиск газу в камері 10 зменшується. 

Автоматична підтримка робочого тиску в редукторі постійним відбувається таким чином. Із зменшенням 
витрати газу тиск його в камері низького тиску зростатиме і він з більшою силою тиснутиме на мембрану 7, яка 
відійде вниз і стискуватиме пружину 8. При цьому пружина 4 прикриє клапан 11 і триматиме її в такому положенні 
до тих пір, поки тиск в камері 10 не стане знов рівним первинному. Навпаки, із збільшенням витрати газу тиск його 
в камері низького тиску зменшується, мембрана під дією пружини 8 переміщається вгору і відкриває клапан. Таким 
чином, автоматично регулюється подача захисного газу з камери високого в камеру низького тиску і тим самим 
підтримується постійним робочий тиск. При випадковому підвищенні тиску зверху допустимого в камері низького 



тиску відкриється запобіжний клапан 5 і стислий газ вийде в атмосферу.



 

 
Мал. 25. Схема пристрою і роботи газового редуктора: 

а—нерабочее положення (газ не йде через редуктор), б—рабочее положення (газ проходить через різав> до 
гір; При зварці в середовищі аргону застосовують редуктори АР-10, АР-40 або АР-150. При зварці у вуглекислому 
газі або в його сумішах використовують редуктори зворотної дії, що одночасно є   витратомірами  (мал.  25).—У-30  
і  ДЗД-1-59М.   Можливе  застосування  також звичайних кисневих редукторів, наприклад РК-53, РКД-8-61 і ін. 

 
Підігрівач (рис.26) призначений для підігріву вуглекислого газу, що поступає з балона в редуктор, з метою 

запобігання замерзанню редуктора. При великій витраті вуглекислого газу (унаслідок поглинання теплоти при 
випаровуванні рідкого вуглекислого газу) температура газу знижується, що може привести до замерзання наявною 
в нім плат і закупорці каналів редуктора. Підігрівач використовують тільки при зварці у вуглекислому iазе. Він 
складається з корпусу 1, трубки-змійовика 3, по якій проходить вуглекислий газ, кожуха 2, теплоізоляції 4 і 
нагрівального елементу 5 з хромонікелевого дроту, розташованого усередині змійовика. Підігрівач кріплять до 
балона накидною гайкою 6. Живлення нею здійснюють постійним струмом напругою 20 В або змінним струмом 
напругою 36 В. Провода від шафи управління приєднують до затисків 7. 

 
Мал. 26. Підігрівач вуглекислого газу 

 
Осушувач, вживаний при використанні вологого углокис.юю iuu дли iioi.ioiucuux N3 його волога, може 

бути високого і низького тиску. Осушувач високого тиску, встановлюваний до знижуючого редуктора, має малью 
розміри і вимагає частої заміни илагопоглотителя, що незручно в роботі. Осушувач низького тиску (мал. 27), що 
має значні розміри, встановлюють після знижуючого редуктора; він не вимагає частої заміни вологопоглинача. 
Осушувачі низького тиску доцільно застосовувати головним чином при централізованій газовій розводці. 

 
Ріс.27. Осушувач вуглекислого газу низького тиску: 

1-камера, 2-решетка, 3-влагопоглотитель 
Як поглинач використовують силикагель або алюмогликоль, рідше — мідний купорос і хлористий кальцій. 



Силікагель і мідний купорос, насичені вологою, піддаються ухвалі шляхом прожарення при 250—300 °С. 
Витратоміри призначені для вимірювання витрати захисного газу. Вони можуть бути поплавцевого і 

дросельного типів. 
Витратомір поплавцевого типа—ротаметр (мал. 28,а) — состоит з скляної трубки 1 з конічним отвором. 

Трубка розташовується вертикально, широким кінцем отвору вгору. Усередині трубки знаходиться легкий 
поплавець 2, який може вільно в ній переміщатися. При проходженні від низу до верху газ підніматиме поплавець 
до тих пір, поки зазор між ним і стінкою трубки не досягне величини, при якій натиск струменя газу врівноважує 
масу поплавця. Чим більше витрата газу і його щільність, тим вище піднімається поплавець. Ротаметр забезпечений 
шкалою 5, тарованою по витраті повітря. Для перерахунку на витрату захисних газів користуються графіками. 
Загальний вид ротаметра РС-3 показаний на мал. 28,б 

 

 
 

Мал. 28. Витратоміри газу 
 
Витратомір дросельного типу (мал. 28,в) побудований на принципі вимірювання перепаду тиску на 

ділянках до і після діафрагми, що дроселює, 3 (Р1 і Р2), який залежить від витрати газу і заміряється манометрами 4. 
Про зразкову витрату захисного газу можна судити також по свідченню манометра низького тиску газового 

редуктора. Для цього на виході редуктора встановлюють дросельну шайбу (дюзу) з невеликим отвором, що 
калібрується. Швидкість закінчення газу через його отвір, а отже, і витрата газу будуть пропорційні тиску газу в 
робочій камері. Цей принцип використаний в редукторі У-30. де манометр Н (див. мал. 29) показує безпосередньо 
витрату газу, а не тиск в робочій камері. З цією метою редуктор забезпечений двома дюзами 9 і 13 з отворами 
різних діаметрів, що калібруються. Поворотом корпусу клапана 11 граничного тиску проти відповідної дюзы 
встановлюють канал 10, кожному положенню якого відповідає ділення шкали на манометрі 8. 

Змішувачі призначені для отримання сумішей газів Со2+о2 і Со2+аг+о2. 
Постовий змішувач УКП-1-71 для отримання суміші газів Со2+о2, що відбираються з балонів, і 

автоматичної підтримки постійним заданого складу і витрати газової суміші складається з регулятора тиску з 
редуктором ДКП-1-65 і вузла змішення газів. Змінюють склад суміші заміною дюз. 

Рамповий змішувач УКР-1-72 дозволяє отримати суміш Со2+о2 при відборі кисню від рампи балонів, а 
вуглекислого газу — від ізотермічної ємкості, призначеної л.i>i зрідженого переохолодженого діоксиду вуглецю. 
Змішувач забезпечує живлення газом 10— 50 зварювальних постів. 

Газовий клапан, використовуваний для економії захисного газу, слід встановлювати але можливості 
ближче до зварювального пальника; іноді його вбудовують в її ручку. Найбільшого поширення набули 
електромагнітні газові клапани. Газовий клапан слід включати так. щоб була забезпечена попередня (до запалення 
дуги) подача захисного газу, і вимикати — після обриву дуги і повного твердіння кратера шва. 

Перепускну рампу застосовують для подачі в зварювальний цех захисного газу при значній його витраті. 
Вона складається з двох груп балонів, що по черзі підключаються, колектора з газовою апаратурою і трубопроводу, 
по якому захисний газ подається до Мірильних постів. Трубопроводи для подачі вуглекислого газу і його сумішей 
забарвлюють в чорний колір. 



 
 

 
  

Ріс.29. Схема газового редуктора У-30 для вуглекислого газу: 
I-накидная гайка, 2, 8-манометры, 3-мембрана, 4-регулювальний гвинт. 5. 15-пружины. 6-игла. 7-камера 

низького тиску, 9, 13-колиброванные отвори, 10-канал, II, 16-замочні клапани. 12-штуцер. I4 -предохранительный 
клапан, 17-седло, 18-подогреватель газа 



Лекція № 24 
План  

1. Призначення, конструкція та особливості роботи зварювальних автоматів для зварювання в середовищі 
захисних газів.  

2. Функціональна блок-схема управління автоматики.  
3. Технічні дані та позначання.. 

 
2.3.7 Зварювальний автомат АДГ-50 
Зварювальний автомат АДГ-502 (мал. 30) призначений для отримання зваркою постійним струмом в 

середовищі вуглекислого газу стикових з'єднань з обробленням і без оброблення кромок, для виконання 
вертикальним і похилим електродом кутових швів, а також нахлесточных з'єднань. Зварні шви можуть бути 
прямолінійними і кільцями. Автомат дозволяє проводити зварку як в базі візка, так і поза нею. Зварювальний 
автомат складається з двох основних вузлів: зварювального трактора і зварювального випрямляча ВДУ-504-1. 

Схема управління автоматом виконана на напівпровідникових елементах. Робота автомата заснована на 
принципі залежності швидкості подачі електродного дроту від напруги дуги. Схема дозволяє встановлювати 
необхідні витримки часу для продування захисного газу, розтяжки дуги для заварки кратера і обдування шва газом 
після закінчення зварки. Все управління автоматом здійснюється з пульта, розміщеного на зварювальному тракторі. 
На пульті управління встановлені амперметр, вольтметр, покажчик швидкості зварки, регулятори напруги дуги і 
швидкостей зварки і подачі електродного дроту, а також кнопки управління. На додатковому пульті управління, 
укріпленому З іншого боку зварювального випрямляча, розташовані органи управління захисним газом. 

Зварювальний трактор влаштований аналогічно зварювальному трактору автоматів типу АДФ для зварки 
під флюсом, але відрізняється конструкцією токоподвода. наявністю води, що охолоджує, і захисного газу, 
відсутністю бункера для флюсу і светоуказателя. Токоподвод в зоні зварки захищений водоохолоджуваним соплом, 
в яке через ніпель поступає вуглекислий газ. Зварювальна головка трактора   показана на мал. 31. 

 
 

Ріс.31. Зварювальна головка тракюра аыо-
мата АДГ-502: I-сменные токоподводящие 
наконечники. 2-водоохлаждаемое сопло. 3-
ниппель для підведення Со2, 4-трубка, 5-
шлаж для 

дроту 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Технічні дані деяких автоматів для зварки в захисних газах : 
 
АДГ-502  АДГ-601 

Джерело зварювального струму ____________________ ВДУ-504  ВДГ-601 
Сила номінального зварювального струму, А _________ 500   603    
Діаметр електродного дроту, мм ___________ 1,2-2  2-4   
Швидкість подачі електродного дроту, м/ч____ 120-720  40-600   
Швидкість зварки, м/ч _________________________   12-120 
Габаритні розміри, мм ______________________ 845Х365Х670 925Х640Х700 
Маса, кг ___________________________________ 58   85         

Ріс.30. Зварювальний 
автомат АДГ-502 I-сварочный 
трактор, 2-св. випрямляч ВДУ-
500-1. 3-дополнитсльный пульт 
управления 



2.3.8 Технічне обслуговування автоматів для дугового зварки 
При експлуатації зварювальних автоматів для забезпечення їх безперебійної і тривалої роботи, а також для 

своєчасного усунення дрібних несправностей необхідно проводити контрольно-профілактичні роботи. 
Щодня перед початком роботи слідує: 
перевірити контактні поверхні токоподводящих роликів або мундштуків (при зносі роликів з одного боку їх 

потрібно повернути на деякий кут до відновлення контакту в новому положенні, у разі великого зносу — замінити); 
перевірити затягування всіх болтових з'єднань автомата (особливо токоведущих) і, якщо необхідно, підтягти 

їх; 
перевірити контактні з'єднання проводів; -    ^ 
перевірити ізоляцію зварювальних проводів і ланцюга управління; 
у разі пошкодження ізоляцію відновити; 
випробувати роботи кнопок пульта управління.^ 
Не рідше за один раз на місяць необхідно: | 
перевірити і при необхідності підтягти кріплення всіх, вузлів автомата: 
перевірити, чи не з'явилися люфти в механізмах коректувань, і усунути їх за допомогою компенсаторів; 
оглянути робочі поверхні подаючих і притискних роликів механізму подачі •мсктродной дроту; при 

значному зносі, що порушує безперебійну подачу I к-ктродной дроту, замінити ролики новими; 
перевірити ізоляцію електричних апаратів і всіх токоведущих частин, а також иощих і притискних роликів. 
Не рідше за один раз на три місяці необхідно: 
провести профілактичний огляд електричної схеми автомата (при лом Необхідно видалити пил з елементів 

схеми і монтажних проводів, звернути увагу < кку гайок і болтів); 
заміряти якірний струм електродвигунів ходового візка і подаючого механізму (він не кен перевищувати 

номінального значення для даного типу електродвигуна).
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Не рідше за один раз і шість місяців необхідно оглянути редукторів ходового візка і подаючого  механізму 
і заповнити їх свіжою мастилом. 

Крім того при роботі на автоматах для зварки під флюсом необхідно постійно стежити за справністю 
апаратури флюсу, а при роботі на автоматах для зварки в захисних газах - за газовим трактом, перевіряючи його на 
можливий витік захисного газу. 

Характерні несправності в роботі зварювальних автоматів, вірогідні причини їх виникнення і способи 
усунення приведені в таблиці 2. 



 


