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ВСТУП 

У наш час контактне зварювання – один із основних способів 

нероз'ємного з'єднання у провідних галузях техніки. Близько 30 % 

зварних з'єднань у виробах різного призначення виконуються 

контактним зварюванням. При цьому більшість конструкційних 

матеріалів, що зварюється успішно, у широкому діапазоні товщин та 

перерізів. Спосіб дугоконтактного зварювання характеризується 

високим ступенем механізації і високою продуктивністю. 

Дугоконтактне зварювання являє собою процес утворення 

нероз'ємного з'єднання в результаті нагрівання стиків деталей, що 

зварюються, до пластичного стану і деформації зони з'єднання під дією 

стискаючого зусилля. 

Завдяки удосконаленню технологічного процесу і модернізації 

устаткування область застосування способу безупинно розширюється. 

Зварювання деталей  дугоконтактним зварюванням або як його 

ще називають пресовим зварюванням з нагріванням дугою, керованою 

магнітним полем характеризується малим часом зварювання, 

невисокою вартістю процесу, високою якістю зварних з’єднань і 

високим ККД у порівнянні із стиковим зварюванням    

Ще одним з важливих показників дугоконтактного зварювання в 

порівнянні з іншими способами зварювання такими, як стикове 

зварювання опором, оплавленням і інші, є те, що в багатьох випадках є 

можливість виключити трудомісткий процес видалення грату. 

Дугоконтактне зварювання дозволяє одержати посилення правильної 

форми з плавним переходом від основного металу до металу грату. У 

середньому висота посилення дорівнює половині товщини стінки труби. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ, МАТЕРІАЛИ ТА РЕЖИМИ 

ЗВАРЮВАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

 

1.1 Характеристика виробу та матеріалу, що зварюється 

 

Матеріалом виробу є низьковуглецева сталь Стз. Сталі цього 

класу мають непогану здатність до зварювання тиском.  

Визначимо характеристики матеріалу, що зварюється, які в 

подальшому будемо використовувати для розрахунків: 

1. коефіцієнт теплопровідності: 

Км

кВт


 02,0

, 

2. густина матеріалу: 

3
3108,7

м
кг

, 

3. теплоємність: 

Ккг

Дж
c


 461

. 

4. температура плавлення: 

КТ ПЛ 1803 , 

5. коефіцієнт температуропровідності: 

K

cм
a

2
41073,0 

. 

6. питомий опір: 

мОм  81075 . 
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Таблиця 1.1. Хімічний склад низьковуглецевої сталі  Ст3 

ГОСТ 380-88 [2] 

Границі вмісту хімічних елементів, % 

 

C 

 

Mn 

 

Si 

P S Cr Ni Cu As 

не більше 

 

0,14…0,22 

 

0,40…0,65 

 

0,12…0,30 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,30 

 

Таблиця 1.2. Механічні властивості низьковуглецевої сталі Ст3 

ГОСТ 380-88 в холодному стані [2] 

Границя 

міцності σв, 

МПа 

Границя 

текучості σв, 

МПа 

Відносне 

видовження δ, 

% 

 

Ударна в’язкість ан, 

Дж/см2 

+20 0С -20 0С 

 

≥ 380 

 

250 

 

26 

 

10 

 

5 

 

1.2 Обґрунтування способу і вибір технологічного       

процесу зварювання 

 
Установка для зварювання корпуса амортизатора, що 

розробляється в даному дипломному проекті повинна, насамперед, 

відповідати наступним вимогам: висока продуктивність, механізація 

процесу, відносна простота процесу зварювання, прийнятна вартість, 

нескладність зварювального устаткування, автономність дії 

зварювальної установки, висока якість з'єднань. З огляду на те, що на 

перший план виходять питання економічності і якості з'єднань доцільно 
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застосувати пресове зварювання з нагріванням дугою керованою 

магнітним полем. 

 Для одержання якісного з'єднання при пресовому зварюванні 

з нагріванням дугою керованою магнітним полем необхідно 

дотримуватись наступних заданих параметрів технологічного процесу: 

температури нагрівання (у даному випадку кількість теплоти на торцях 

виробу підбирається режимом зварювання), величину осадки, 

параметри керуючого магнітного поля. 

 Для одержання якісного зварного з'єднання необхідно 

забезпечити рівномірне нагрівання торців виробів, що зварюються, на 

глибину, що забезпечує їхню пластичну деформацію при осаді. В ході 

осадки верхні окислені шари металу витісняються зі стику, утворюючи 

грат. Однак повного видалення окислів, як правило, не відбувається. У 

стику мають місце окремі окісні включення. Їхня кількість або площа 

може бути значно зменшена за рахунок правильного вибору режимів 

зварювання. Існують два принципово відмінних режими. Перший 

характеризується тим, що нагрів деталей ведуть дугою, струм якої не 

змінюють у плині всього процесу пресового зварювання з нагріванням 

дугою керованою магнітним полем. По другому режимі перед осадкою 

струм дуги збільшують у кілька разів, що приводить до інтенсивного 

плавлення торців. Збільшення струму перед осадкою (форсировка) 

призводить до збільшення споживаної потужності. Відзначені недоліки 

другого режиму, проте, компенсуються різким збільшенням якості 

зварних з'єднань. Наприклад, ударна в'язкість підвищилася в 2-3 рази, 

наближаючись до показника основного металу [8]. В обох випадках 

зварювання відбувається без використання захисного газу. З 

урахуванням іспитів зварених з'єднань краще взяти  за основу режим зі 

збільшенням зварювального струму перед осадкою.  
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Основні переваги даного виду зварювання: висока продуктивність, 

нескладність зварювального устаткування, висока якість з'єднань, 

відсутність необхідності в потужних джерелах енергії для зварювання. 

 

***************************** 

 

1.3 Опис технологічного процесу зварювання 

 

Установка повинна забезпечити зварювання корпусу 

амортизатора, тобто приварювання денця до патрубка (рис. 1.1). У 

промисловості для зварювання подібних з’єднань використовують 

багато способів зварювання плавленням і тиском. Загальним недоліком 

способів зварювання плавленням є необхідність витратних матеріалів 

(дроти, газ, флюс), а також порівняно невисока продуктивність процесу. 

Вказаних недоліків позбавлені способи зварювання тиском. 

Зварювання тиском - це процес утворення нероз'ємних з'єднань 

конструкційних металів у результаті їх короткочасного нагріву деяким 

джерелом теплоти і пластичного деформування зусиллям стискання. 

З'єднання деталей відбувається шляхом утворення зв'язків між 

атомними агрегатами в зоні їх контакту. При цьому для утворення 

фізичного контакту й активації поверхонь, що з'єднуються затрачається 

теплова і механічна енергія, яка підводиться ззовні. 

Зварювання корпусу амортизатора можна проводити за 

допомогою стикового зварювання дугою, яка обертається у магнітному 

полі. 
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Рис. 1.1 - Корпус амортизатора 

 

Джерелом нагрівання при цьому способі зварювання є теплова 

енергія дуги. Дуга у даному випадку горітиме між торцями денця (воно 

виконуватиме роль анода) та патрубка (катодом) подібно до того, як 

при зварюванні плавленням дуга горить між електродом та виробом. До 

дуги прикладається магнітна дія. При цьому поле створюється 

постійними магнітами, конструктивно розміщеними навколо деталей. 
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Увімкнені зустрічно магніти створюють в зазорі між торцями магнітне 

поле. Таким чином, дуга є провідником із струмом, розміщеним у 

магнітному полі. Внаслідок взаємодії струму дуги та радіальної 

складової магнітного поля утворюється сила 

рд ВIkF


 ,         1.1 

яка переміщує дугу вздовж торців деталей. Тому дуга починає рухатись 

по колу, діаметр якого обмежується зовнішнім діаметром корпуса 

амортизатора (рис. 1.2). При цьому прогріваються торці деталей. Тепло 

розповсюджується всередину заготовок за рахунок теплопровідності. У 

результаті нагрівання на поверхнях деталей утворюється суцільний 

шар рідкого металу. В цей момент до них різко прикладається зусилля 

осадки; торці змикаються, більша частина рідкого металу разом з 

поверхневими плівками і частиною твердого металу видавлюється із 

зони зварювання, створюючи потовщення - грат.  

Отримане зварне з’єднання, як правило, характеризується 

високими механічними властивостями, в тому числі ударною в’язкістю.   

На відміну від контактного стикового зварювання безперервним 

оплавленням пресове зварювання дугою, керованою магнітним полем,  

дозволяє значно скоротити витрати металу, а посилення в зоні 

зварювання має правильну форму (рисунок 1.3) і по висоті не 

перевищує половини товщини стінки зварюваних виробів, що в ряді 

випадків дозволяє відказатися від операції по видаленню грату. 

За станом металу у зоні зварювання стикове зварювання дугою, 

яка обертається у магнітному полі, відносять до зварювання у твердому  

стані, хоча у окремих випадках, стикове з’єднання формується у 

твердорідкій фазі. 
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 1 – деталі, що зварюються 

 2 – постійні магніти 

 3 – дуга 

Рис. 1.2 – Схема процесу зварювання 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Приклад зварного з’єднання, виконаного дугоконтактним 

зварюванням. 
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2. ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ УСТАНОВКИ ТА КОНСТРУКЦІЯ 

ОСНОВНИХ ЇЇ ВУЗЛІВ ТА ПРИСТРОЇВ 

2.1  Розробка структури установки 

 

Загальний вигляд установки подано на кресленні 

ЗА69.29.00.00.000.ВЗ. 

Установка складається з таких функціональних частин (рис. 2.1): 

- машини зварювальної; 

- шафи керування; 

- джерела зварювального струму; 

- пульту керування. 

Призначення та принцип роботи функціональних вузлів установки 

описано у подальших розділах. 

Порядок роботи основних вузлів установки такий:  заготовки 

попередньо вкладають в механізми затискання, які розміщені на 

рухомому та нерухомому корпусах зварювальної машини. Потім за 

допомогою приводу нагрівання та осадки деталі підтискаються одна до 

одної. Дуга збуджується  контактним способом (див. розділ 1) за 

допомогою відскоку. Величина відскоку регулюється настойками 

приводу нагрівання та осадки і дорівнює бажаній довжині дуги. 

Нагрівання продовжується деякий час, заданий настройками системи 

керування. Потім до деталей прикладається зусилля осадки. Під тиском 

деталі витримують деякий заданий час. 

Після процесу зварювання готовий виріб вивантажується, а 

рухомий корпус повертається у вихідне положення. Цикл зварювання 

завершено. 

Роботу установки проілюстровано циклограмою. 
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Рис. 2.1 – Установка для зварювання корпуса амортизатора 

 

2.2  Опис конструкції зварювальної машини 

 

Власне зварювальна машина (ЗА69.29.01.00.000.СК) вміщує такі 

блоки: каркас, привід нагрівання та осадки, зварювальна головка, яка в 

свою чергу складається з корпусу рухомого, корпусу нерухомого, блоків 

магнітних та опор. 

Каркас слугує основою машини. Він призначений для закріплення 

інших її складових частин. Конструктивно каркас виконаний у вигляді 

шафи. Додатково каркас дозволяє розташувати місце зварювання на 

рівні, зручному для обслуговування людиною середнього зросту. 

Одночасно це дає можливість розмістити пневмоапаратуру без 

застосування додаткових шаф та панелей. 

Зварювальна головка (ЗА69.29.02.00.000.СК) призначена для 

підведення до деталей корпуса амортизатора електричного струму та 

створення магнітного поля, яке під час нагрівання відхилятиме дугу по 
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круговій траєкторії. Конструктивно головка складається з корпусу 

рухомого, в якому розміщений механізм затискання заготовки; корпусу 

нерухомого, в якому також розміщено механізм затискання; опор, що 

служать для опирання направляючих. На корпусах за допомогою 

гвинтів закріплено постійні магніти. Вони виконані у вигляді кільця, яке 

охоплює зварювані деталі. До струмопідводу, який розміщений на 

рухомому корпусі за допомогою гайок прикріплюється клема кабелю 

джерела живлення. 

В нижній частині машини розміщений привід нагрівання та осадки 

(ЗА69.29.03.00.000.СК). Він забезпечує переміщення рухомого корпусу 

пов’язані із стисканням та розведенням заготовок (контакт, відскок, 

осадка) під час налагодження та зварювання.  

 

**************************



 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

21  

3. ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ САК УСТАНОВКИ, ПРИНЦИПОВІ 

ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ БЛОКІВ САК 

 

3.1  Опис електричної частини установки 

 

Електроустаткування установки представлене на схемі 

електричній принциповій (ЗА69.29.05.00.000.201), яка містить у собі: 

- шафу керування; 

- апаратуру керування; 

- електромагніти пневморозподільників; 

- випрямляч зварювальний ВДУ 506 (ВДУ 601). 

Апаратура керування розміщена в шафі керування, а органи 

керування на лицьовій панелі шафи і панелі налагодження.  

Напруга живлячої мережі ~ 380 В, кола керування живляться 

постійною напругою 24 В. 

Установка працює в двох режимах: робочому (автоматичному) та 

налагоджувальному. В автоматичному режимі установка знаходиться 

при положенні перемикача SA1 у позиції “ЗВАРЮВАННЯ” і при 

натиснутій кнопці SB3 “ЗВАРЮВАННЯ ПУСК”. При інших положеннях 

перемикача SA1 установка знаходиться в налагоджувальному режимі. 

Для роботи на установці необхідно зробити наступні підготовчі 

операції: 

- підключити мережний тиск повітря; 

- увімкнути автоматичний вимикач QF1; 

- подати напругу на схему керування натисканням кнопки SB1 

“ПУСК СХЕМА”; 

- увімкнути відповідно до інструкції по експлуатації ВДУ 506 (ВДУ 

601). 

У налагоджувальному режимі: 
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- при положенні перемикача SA1 на позиції “РОБОТА БЕЗ 

СТРУМУ”, здійснюється за допомогою кнопки SB3 “ЗВАРЮВАННЯ 

ПУСК”, відбувається запуск автоматичного режиму, але без 

підключення джерела зварювального струму; 

- при положенні перемикача SA1 на позиції “НАЛАГОДЖЕННЯ”, 

здійснюється за допомогою кнопок SB4 “ВІДСКОК” і SB5 “ВИХІДНЕ” 

перевірка відскоку рухомої частини установки та її повернення у 

вихідне положення. 

- при положенні перемикача SA1 на позиції “СТРУМ 1ст.”, “СТРУМ 

2ст.”, “СТРУМ 3ст.”, здійснюється перевірка та встановлення величини 

струму на першій, другій і третій ступінях циклограми струмів при 

увімкненій  осадці – кнопка SB7. 

Для роботи в автоматичному режимі, після установки необхідних 

величин струму,  необхідно зробити наступне: 

установити в губках установки деталі, що зварюються, без зазору 

між торцями та затиснути їх. Після чого установка готова до 

зварювання.  

При натисканні кнопки “ЗВАРЮВАННЯ ПУСК” SB3, цикл 

зварювання відбувається автоматично. При цьому спрацьовує реле 

KV2, що вмикає електромагніт пневморозподільника YA1, відбувається 

попереднє притиснення торців виробів, які зварюються,  загоряється 

світлова сигналізація “ЗВАРЮВАННЯ”, вмикається джерело 

зварювального струму, реле KV7 - перша ступінь зварювального 

струму. По проходженні часу, обумовленого реле часу КТ2, вмикається 

реле KV3 - відскок і реле часу КТ1-відлік часу струму розгону дуги, 

спрацьовує електромагніт YA2, YA3, відбувається відскок. Після відліку 

часу розгону дуги реле часу КТ1 замикає свій контакт і вмикає реле 

часу КТ3 - починається відлік часу нагрівання, включається реле KV8 - 

друга ступінь зварювального струму. По закінченні часу нагрівання 
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відбувається вмикання реле часу КТ4-відлік часу форсування і 

включення струму форсування - KV9. Після форсування включаються 

реле часу КТ5 - відлік часу осадки під струмом і КТ6 - відлік часу 

загального осадження, а також включається реле KV10, що відключає 

електромагніти YA2, YA3, а включається електромагніт YA1 - осадка. 

По закінченні часу осадки під струмом реле часу КТ5 відключає 

джерело зварювального струму, а по закінченні загального часу осадки  

реле часу КТ6 відключає електромагніт YA1 і включає реле KV4. Це 

реле відключає реле KV2, припиняється сигналізація “ЗВАРЮВАННЯ”. 

Повернення рухомої частини установки у вихідне положення 

відбувається після відкриття затискаючої траверси нерухомої частини 

установки, тому що розмикається контакт кінцевого вимикача SQ2, 

відключається реле KV4, включається електромагніт YA2 - вихідне. 

Установка готова до наступного циклу після вивантаження виробів. 

При автоматичному або налагоджувальному режимах у випадку 

виникнення аварійного режиму роботи установки є вимикач SB1 “СТОП 

АВАРІЙНО”, що знеструмлює шляхом відключення котушки магнітного 

пускача КМ1 кола керування установки. 

При зміні типорозміру деталей, що зварюються, необхідно змінити 

часові витримки відповідно до технології зварювального процесу. 

 

3.2  Модернізація електричної частини установки 

 

Модернізовану схему електричну принципову установки 

представлено на кресленні ЗА69.29.06.00.000.201. 

Модернізована схема складається з: 

- шафи керування; 

- переносного пульту; 

- апаратури керування; 
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- електромагнітів пневморозподільників; 

- випрямляча зварювального ВДУ 506 (ВДУ 601).  

Апаратура керування розміщена в шафі керування, а органи 

керування на лицевій панелі шафи керування і панелі налагодження. 

Понижуючий трансформатор і випрямний блок розміщені в корпусі 

зварювального випрямляча. 

Напруга живлячої мережі ~ 380 В, кола керування живляться 

постійною напругою 24 В. 

Установка працює в двох режимах: робочому (автоматичному) та 

налагоджувальному. В автоматичному режимі установка знаходиться 

при положенні перемикача SA1 у позиції “ЗВАРЮВАННЯ” і при 

натиснутій кнопці SB2 або SB4 “ЗВАРЮВАННЯ ПУСК”. При інших 

положеннях перемикача SA1 установка знаходиться в 

налагоджувальному режимі. 

Для роботи на установці необхідно зробити наступні підготовчі 

операції: 

- підключити мережний тиск повітря; 

- увімкнути автоматичний вимикач QF1; 

- подати напругу на схему керування натисканням кнопки SB3 

“ПУСК СХЕМА”; 

увімкнути відповідно до інструкції по експлуатації ВДУ 506 (ВДУ 

601). 

У налагоджувальному режимі: 

- при положенні перемикача SA1 на позиції „РОБОТА БЕЗ 

СТРУМУ”, здійснюється за допомогою кнопки  SB2 або SB4, 

відбувається запуск автоматичного режиму, але без підключення 

джерела зварювального струму; 

- при положенні перемикача SA1 на позиції “НАЛАГОДЖЕННЯ”, 

здійснюється за допомогою кнопок SB6 „ВІДСКОК” і SB5 “ВИХІДНЕ” 
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перевірка відскоку рухомої частини установки та її повернення у 

вихідне положення.  

- при положенні перемикача SA1 на позиції “СТРУМ 1ст.”, “СТРУМ 

2ст.”, “СТРУМ 3ст.”, здійснюється перевірка й установка величини 

струму на першій, другій і третій ступінях циклограми струмів. 

Для роботи в автоматичному режимі, після установки необхідних 

величин струму,  необхідно установити в губках установки деталі, що 

зварюються, без зазору між торцями виробів та затиснути їх. Після чого 

установка готова до зварювання.  

При натисканні кнопки “ЗВАРЮВАННЯ ПУСК” SB2 на 

стаціонарному пульті або SB4 на переносному пульті, цикл зварювання 

відбувається автоматично. При цьому сигнал подається на програмне 

реле і запускається програма режиму автоматичного зварювання. При 

цьому включається електромагніт пневморозподільника YA1, 

сигналізація “ЗВАРЮВАННЯ”, джерело зварювального струму, 

відбувається попереднє притиснення торців деталей. Одночасно з 

підтисканням включається перша ступінь зварювального струму, 

починається відлік часу на розгін дуги, обумовленим внутрішнім реле 

часу ТТ2 програмного реле. По закінченні часу підтискання 

обумовленим внутрішнім реле часу ТТ1 програмного реле, спрацьовує 

електромагніт YA2, YA3, відбувається відскок. Після розгону дуги 

починається відлік часу нагрівання внутрішнім реле часу ТТ3, 

включається друга ступінь зварювального струму. По закінченні 

оплавлення відбувається форсування і включення струму форсування, 

час форсування обмежується внутрішнім реле часу ТТ4. Після 

форсування відключаються електромагніти YA2, YA3, а включається 

електромагніт YA1. Також спрацьовують внутрішні реле часу ТТ5 і ТТ6, 

що відраховують час осадки під струмом і загальний час осадки. По 

закінченню часу осадки під струмом внутрішнє реле часу ТТ5 відключає 
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джерело струму, а по закінченню загального часу осадки, внутрішнє 

реле часу ТТ6 відключає електромагніт YA1, припиняється сигналізація 

“ЗВАРЮВАННЯ”. Повернення рухомої частини установки у вихідне 

положення відбувається після відкриття затискаючої траверси 

нерухомої частини установки, тому що замикається контакт кінцевого 

вимикача SQ1. Установка готова до наступного циклу після 

вивантаження виробу. 

При автоматичному або налагоджувальному режимах у випадку 

виникнення аварійного режиму роботи установки є вимикач SB1 “СТОП 

АВАРІЙНО”, що знеструмлює шляхом відключення котушки магнітного 

пускача КМ1 кола керування установки. 

При зміні типорозміру деталей, що зварюються, необхідно змінити 

часові витримки відповідно до технології зварювального процесу. 

Для цього необхідно подати живлення на логічні модулі шляхом 

включення магнітного пускача КМ1 натисканням кнопки SB1. При цьому 

на дисплеї висвітиться інформація, що повинна відповідати рисунку 

3.1.а. 

Натисканням клавіші Sel./OK переводимо логічний модуль у 

режим „головне меню” (рисунок 3.2.б) 

За допомогою клавіш Z1 і Z3 вибрати функцію „PARAMET” і 

натиснути клавішу Sel./OK  (рисунок 3.2.в) 

За допомогою клавіш Z1 і Z3 вибирати потрібний час і натиснути 

клавішу Sel./OK. За допомогою клавіш Z2 і Z4 вибрати цифру, котру 

необхідно змінити. Клавішами Z1 і Z3 виставляємо потрібне значення. 

Коли виставлено потрібний час, натиснути клавішу Sel./OK.  Щоб 

повернуться в початковий режим необхідно натиснути двічі клавішу 

Esc. Реле переходить у готовність до автоматичного режиму. 
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а)  

б)  

в)  

 

Рисунок 3.2. – Передня панель програмуємого логічного модуля 

ZELIO SR1-В201BD. 
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4. ТЕХНІЧНЕ ОПИСАННЯ УСТАНОВКИ, ПОРЯДОК РОБОТИ 

ОПЕРАТОРА ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

 

4.1  Технічне описання установки 

 

Установка для зварювання корпусу амортизатора (далі установка) 

призначена для зварювання деталей корпуса амортизатора діаметром 

від 20 мм до 61 мм. 

Установка виготовлена в кліматичному виконанні УХЛ4 за 

ДСТ15150-69. 

Установка повинна бути встановлена в приміщенні, обладнаному 

приточно-витяжною вентиляцією. 

Установка укомплектована набором кабелів, що зв'язують її 

частини із шафою керування і джерелом живлення. 

Установка керується із шафи керування або переносного пульта й 

обслуговується однією людиною. Подача електроенергії на установку 

здійснюється за допомогою кнопки керування на шафі керування. 

Робота установки здійснюється в наступній послідовності: 

- притиск деталей, що зварюються, на рухомому і нерухомому 

затискачах траверсами; 

- затискання виробів, що зварюються, на рухомому і нерухомому 

затискачах; 

- підтискання торців деталей; 

- зварювання виробів затиснутих у рухомому і нерухомому 

затискачах; 

- звільнення готового виробу на рухомому і нерухомому затискчах; 

- приведення рухомої траверси у вертикальне положення; 

- вивантаження виробу. 
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Технічні дані установки приведені в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Технічні дані установки для зварювання корпусу 

амортизатора 

Найменування параметра Норма 

Найбільший переріз зварюваних деталей, мм 500 

Мінімальний діаметр зварюваних деталей, мм 20 

Максимальний діаметр зварюваних деталей, мм 61 

Потужність установки, кВА, не більш 35 

Напруга холостого ходу, В, не більш 90 

Струм дуги, А, не більш 650 

Зусилля осадки, кН(кгс), не більш 40(4000) 

Зусилля затискання, кН(кгс), не більш 60(6000) 

Швидкість осадки, м/с, не менш 100 

Хід рухомого корпусу, мм, не менш 10 

Продуктивність максимальна, стиків/год 50 

Габаритні розміри (без шафи та пульту керування, 

випрямляча струму), мм, не більш   

довжина 

ширина 

висота 

 

 

1000 

820 

800 

 
 

4.2  Порядок роботи оператора 

 

До завдань оператора установки входять: 

- підготовка установки до зварювання; 
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- слідкування за правильністю встановлення деталей на 

складальне пристосування; 

- подання команди про початок процесу зварювання; 

- очікування завершення процесу зварювання; 

- зняття готового виробу. 

Для підготовки установки до зварювання спочатку необхідно 

зробити установку вкладишів що відповідають зовнішньому діаметрові 

деталей, що зварюються. Для цього необхідно: 

a) вивернути гвинти поз.2 (рисунок 4.1) і зняти вкладиші поз.1 

(рисунок 4.1) на рухомих і нерухомих корпусах та траверсах (рисунок 

4.1); 

 
1 – вкладиші; 

2 – гвинти; 

3 – гвинт вертикального коректування співвісності деталей  

4 – регулювальний гвинт 

                 Рисунок 4.1 - Заміна вкладишів. 
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б) підібрати чотири вкладиші відповідно зовнішньому діаметрові 

деталей, що зварюються; 

в) установити підібрані вкладиші і загвинтити гвинти поз.2 

(рисунок 4.1). 

Після заміни вкладишів увімкнути автоматичний вимикач QF1 на 

правій бічній поверхні шафи керування і, натисканням кнопки SB2 

“ПУСК СХЕМА“ на панелі керування (рисунок 4.2), подати напругу на 

схему керування установкою. При цьому повинна спрацювати світлова 

сигналізація “СХЕМА“ на панелі керування (рисунок 4.2). 

 

                           Рисунок 4.2 -  Панель керування. 

 

Встановити перемикач SA1 на панелі керування (рисунок 4.2) у 

положення «НАЛАГОДЖЕННЯ». 

Відвернувши кулачки розгорнути траверси зварювальної головки  

у вертикальне положення. 
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Встановити на вкладиші корпусів поз.1 (рисунок 4.1) зварювальної 

головки деталі, підготовлені для зварювання, без зазору між торцями в 

зоні зварювання. 

Закрити траверси, накинути кулачки і зробити фіксацію труб у 

правому та лівому затискачах зварювальної головки. 

Візуально перевірити співвісність заготовок, і при необхідності, 

зробити корекцію співвісності, для чого: 

а) для коректування горизонтального положення відпустити 

гвинти поз.2 (рисунок 4.3) на нерухомому корпусі машини і потім 

затягуючи протилежний від напрямку зсуву гвинт поз.2 клином поз.1 

зміщувати корпус до сполучення деталей після чого закрутити 

протилежний гвинт поз.2; 

 
                                

Рисунок 4.3 - Горизонтальне коректування. 
 
б) вертикальне коректування відбувається гвинтом поз.3 (рисунок 

4.1) (попередньо необхідно відпустити гвинти кріплення корпуса). 
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Для установки величини відскоку необхідно: 

а) встановити машину у вихідне положення натиснувши кнопку 

“ВИХІДНЕ“ на панелі керування (рисунок 4.2); 

б) розфіксувати гайку поз.1 (рисунок 4.4) відпустивши контргайку 

поз.2 (рисунок 4.4) на 3-4 оберти; 

в) повністю закрутити гайку поз.1; 

г) відкручуючи гайку поз.1 (рисунок 4.4), встановити необхідну 

величину відскоку, один оберт  гайки поз.1 (рисунок 4.4) дорівнює 

величині відскоку – 1 мм. 

 

1 – гайка регулювання величини відскоку; 

2 – контргайка; 

3 – шток; 

4 – поршень 

Рисунок 4.4 - Пневмоциліндр осадки. 



 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

34  

*************************************** 
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