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ВКАЗІВКИ 
ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторні роботи потрібно розглядати як одну із форм вивчення 
дисципліни «Променеві засоби зварювання», тому їх слід виконувати після 
засвоєння теоретичного матеріалу відповідного розділу. Потрібно також 
дотримуватись наступної послідовності дій та вимог щодо виконання та 
оформлення лабораторної роботи. 

• Усвідомити мету і завдання до виконання лабораторної роботи, 
призначення елементів досліджуваної схеми та навчитись користуватись 
потрібними для виконання роботи контрольно-вимірювальними приладами. 

• Оформлення пояснювальної записки до лабораторної роботи 
виконати на окремих аркушах формату А4 із зазначеними на титульній 
сторінці найменування університету, кафедри, учбової групи, а також 
прізвища і ініціалів виконавця та керівника роботи. 

• В разі виконання розрахунків супроводжувати їх текстом, тобто 
коментувати суть дій та одержаних результатів. 

• Позначення та одиниці виміру фізичних величин повинні 
відповідати ДСТУ. 

• В разі виконання креслень вузлів устаткування, дотримуватись 
вимог ДСТУ.  

В кінці пояснювальної записки поставити дату виконання роботи і 
особистий підпис. 

 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

 

ПЛАЗМА, МЕТОДИ ОТРИМАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТА РОБОТИ: Встановити що являє собою плазма. Виявити методи або методики 

отримання плазми. Визначення основних характеристик плазми. 

                              ТЕОРЕТИЧНІ   ВІДОМОСТІ 

 

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ, ПРИЛАДИ І МАТЕРІАЛИ 

1.Плазмотрони прямої дії, плазмотрони непрямої дії. 

2. Схеми плазмотронів. 

3.Штангенциркуль, лінійка, тестер. 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Ознайомитись з конструкцією плазмотрону прямої дії (розробка співробітників 

лабораторії), правилами техніки безпеки під час роботи на дугових установках  та 

переконатися в готовності обладнання до роботи. 

2. Визначити і відрегулювати необхідні режимні параметри дугового джерела та 

плазмотрона. 

3. Зробити висновки по роботі з оцінкою ефекивності процесу напилення, якості 

покриття в залежності від дистанції напилення і визначити оптимальні 

технологічні параметри процесу електродугового напилення. 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПО РОБОТІ 

1. Навести мету роботи. 

2. Дати опис обладнання та інструментів, які були використані в роботі. 

3. Описати порядок виконання роботи. 

4. Привести залежності характеристик плазмового джерела від режимних параметрів 

процесу. 

5. Навести висновки по лабораторній роботі. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Наведіть  визначення плазми.    

2. Наведіть  основні  методи отримання плазми.    

3. Наведіть основні характеристики плазми. 

4. Які фактори впливають на основні характеристики плазми 

Изм. 
. 

Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 
 Лист 

       

 

 Разработал  

Провер.  
 
  

   
  Н. контр.  

Утв.  

 Лит Листов 
  

 



 

Лабораторна робота №3 

Плазмотрони, схеми реалізації, конструкції. 

Мета роботи: вивчити будову плазмотронів побічної дії, прямої дії; 
встановити вплив параметрів дуги на конструкцію плазмотрону. 

Основні теоретичні відомості. 

Плазмова дуга, завдяки обтисненню її в каналі сопла газовим потоком, 

на відміну від звичайної дуги, характеризується високими температурами 

стовпа (до 15300...25000 К и більше) і високими швидкостями потоку плазми. 

Це значно розширює її технологічні можливості при різанні, зварюванні, 

наплавленні й напилюванні матеріалів. Для одержання дугового плазмового 

струменя використовують спеціальні плазмові головки, плазмотрони, у яких 

звичайно є вольфрамовий або мідний катод який неплавиться, ізольований 

від каналу й сопла головки, а анодом може служити сопло або виріб. 

Плазмова струя утворюється в каналі пальника й стабілізується стінками 

каналу й холодним газом, що відокремлює стовп дуги від цих стінок. 

Порівняно малий діаметр і достатня довжина каналу забезпечують необхідну 

для стабілізації плазмової струї швидкість газового потоку. В існуванні 

стабілізуючого каналу й полягає основна відмінність плазмотрона від 

звичайного пальника для зварювання в захисних газах.  

У якості плазмоутворюючого матеріалу звичайно застосовують гази 

(аргон, азот, гелій, водень, повітря і їхньої суміші), що забезпечує 

температуру плазми до 50000 К. 

Переваги плазмового наплавлення полягають у наступному: 

1. У порівнянні з аргонно-дуговим,  плазмове наплавлення 

відрізняється більш стабільним горінням дуги, при цьому забезпечується 

більш рівномірне проплавлення. 

2. По проплавляючій здатності плазмова дуга займає проміжне 

положення між електронним променем і дугою, що горить в аргоні. 

3. Струмінь плазми має циліндричну форму, тому площа поверхні 

металу, через яку здійснюється теплопередача, не залежить від відстані між 

електродом пальника й виробом. 

4. Завдяки циліндричній формі стовпа дуги плазмово-дугове 

наплавлення менш чутливе до зміни довжини дуги, чим аргоно-дугове. 
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Шляхом спільного впливу на утворення розплавленої ванни лазерного 

променя й плазмового струменя реалізується комбінований лазерно-

плазмовий процес наплавлення. Така комбінація приводить до поліпшення 

просторової стабілізації плями дуги на поверхні металу й підвищенню 

стійкості її горіння при малих струмах і більших швидкостях переміщення. 

Одночасно, що відбувається нагрівання, металу плазмою приводить до 

локального підвищення температури в зоні нагрівання й, як наслідок, зміні 

оптичних властивостей поверхні й відповідно до збільшення коефіцієнта 

поглинання лазерного випромінювання. У підсумку ефективність лазерного 

наплавлення зростає, що особливо важливо при використанні лазерів 

невеликої потужності. Все це дозволяє, з однієї сторони збільшити швидкість 

і стабільність плазмового наплавлення, а з іншого боку - підвищити 

ефективність і знизити собівартість лазерного наплавлення. 

Якщо лазерне випромінювання проходить через плазму дуги, то 

спостерігається зміна повного енергетичного балансу дугового розряду, 

пов'язане з додатковим виділенням енергії в обсязі дугової плазми, внаслідок 

поглинання лазерного випромінювання. У тому випадку коли потужність, 

внесена в дугу лазерним пучком, порівняна з її електричною потужністю, 

реалізується проміжний (між оптичний і дуговим) тип газового розряду - 

комбінований лазерно-дуговий розряд. Інтегральні й особливо локальні 

характеристики плазми такого розряду істотно відрізняються від відповідних 

характеристик вихідної стислої дугової плазми. 

Характеристики лазерного випромінювання також істотно змінюються 

в результаті поглинання й рефракції лазерного випромінювання в плазмі 

розряду. У результаті енергія, що вводиться у зону плавлення, не зводиться 

до простої суми енерговкладів лазерного й дугового джерел тепла, узятих 

окремо. 

У лазерно-плазмовому розряді відбувається істотна зміна, у порівнянні 

із плазмовим розрядом, температури, газодинамічного тиску, розподілу 

інтенсивності лазерного випромінювання уздовж оптичної осі, вольтамперні 

характеристики розряду. 

Поглинання лазерного випромінювання дуговою плазмою приводить 

до істотного підвищення температури її центральних областей, причому 

максимально досяжні значення Т збільшуються з ростом потужності пучка P. 

Відзначений ріст температури плазми сприяє підвищенню її 

електропровідності й, як наслідок, збільшенню щільності струму в при 

осьовій зоні розряду. Таким чином, розряд, що генерується лазерно-дуговим 

плазмотроном, характеризується підвищеною концентрацією теплової й 

електричної енергії в тій області плазми, що піддається впливу лазерного 

пучка й жорстко пов'язана з його віссю, а також високою просторовою 

стабільністю цієї області. 
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Рис. 1 Схеми основних способів дугового,  електрошлакового наплавлення, 

лазерно-плазмової: а - вугільним (графітовим) електродом (1) 

розплавлюванням шару сипучого зернистого сплаву для наплавлення (2); б - 

ручний дуговий покритим електродом (1) з легуючим покриттям (2); в -  

вольфрамовим електродом, що не плавиться (1) у захисних інертних газах з 

подаваним у дугу прутка присадкового (2); г-  електродом, що плавиться (1) у 

захисних (інертних, активних) газах; д - автоматична дугова з електродним 

(звичайно легованої) дротом, що плавиться (1) під флюсом (2); е -  стрічкою, 

що плавиться (1) катаною, литою або пресованою з порошків у захисних 

газах або під флюсом; ж - розплавлюванням плазмовим струменем 

плазмотрона (1), попередньо накладеного литого або спеченого з порошків 

кільця (2) матеріалу для наплавлення; з - електрошлакове наплавлення  

електродами, що плавляться (1) з переміщуваним складеним мідним 

повзуном (2); 3 – деталь, що наплавляється; 4 - наплавлений шар [2] 
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Рис. 2 Схеми плазмового наплавлення: а - плазмовим струменем з струмоведучою 

присадковою проволокой; б - плазмовою дугою з нейтральною присадковою проволокой; 

в - комбінованою (подвійною) дугой однією проволокою; г - теж, с двома проволоками;  

д - горячими проволоками;  е – електродом, що плавиться; ж - с внутрішньою подачею 

порошка в дугу; з - з зовнішньою подачею порошка в дугу: 

1 - захисне сопло; 2 - сопло плазмотрона; 3 - захисний газ; 4 - плазмоутворюючий газ; 5 - 

електрод; 6 - присадкова проволока; 7 - виріб; 8 - джерело живлення непрямої дуги; 9 – 

джерело живлення дуги прямої дії; 10 - трансформатор; 11 – джерело живлення дуги 

електрода, що плавиться; 12 - порошок; 13 - порошок твердого сплава. 
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Рис 3. Схеми лазерно-дугових плазмотронів:  

а – плазмотрон коаксіальної схеми; б – плазмотрон непрямої дії 

 

 

Необхідне обладнання, прилади і матеріали 

 

1. Експериментальна установка з плазмотроном, який охолоджується 

водою (розробка кафедри ЛТКМ). 

2. Штатив для фіксації плазмотрона, експериментальний стіл. 

3. 4-рьох координатний стіл з ЧПУ 

4. Пластини з низьковуглецевої сталі. 

 

Порядок виконання роботи. 

1. Вивчити будову експериментальних плазмотронів (Рис.3). 

2. Встановити пластину на столі і закріпити її.  

3. Встановити підбором задані параметри режиму, направляючи 

плазмовий струмінь на заготовку з міді, на ЧПУ виставити 

параметри переміщення координатного столу (швидкість 

переміщення), кутовим переміщенням плазмотрона виставляємо 
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таким чином щоб плазмовий струмінь попадав на заготовку 

4. Порівняти одержані значення довжини плазмового струменя дуги 

непрямої дії в заданих умовах з значеннями для аналогічних умов, 

але для плазмотрона прямої дії. 

5. Виконати подібні експерименти, змінюючи параметри режиму. 

Побудувати графічні залежності. Зробити висновки. 

 

Контрольні питання. 

1. Що розуміють під термінами: плазмотрон, пряма, непряма полярність 

дуги? 

2. За рахунок яких складових теплового балансу дуги нагрівається і 

плавиться основний метал при зварюванні неплавким електродом на 

прямій і зворотній полярності? плавким електродом на прямій і 

зворотній полярності? 

3. Розкажіть про баланс енергії стовпа дуги, анодної та катодної областей 

дуги. 

4. Назвіть типові реалізації плазмотронів. 

5. Поясніть методику обчислень поправок на втрати тепла при 

перенесенні пластини в калориметр, на пароутворення, на 

тепловідвід в металеві частини калориметра. 

6. Як вимірюється струм і напруга в цій роботі і яка точність таких 

вимірів?  

7. Дайте характеристику всім вимірювальним приладам, які 

використовувались в експерименті. 

8. Поясніть будову експериментальної установки і порядок виконання 

експерименту.      

 

 



 

Лабораторна робота № 4 

Визначення ефективної теплової потужності та ефективного коефіцієнту 
корисної дії дуги прямої дії. 

Мета роботи: вивчити методику експериментального визначення 
ефективної теплової потужності та ефективного коефіцієнту корисної дії 
(ККД) дуги прямої дії; встановити вплив параметрів дуги на її ефективний 
ККД. 

Основні теоретичні відомості. 

Енергія (повна кількість теплоти), яку виділяє дуга, визначається, як і для 
будь-якого електричного провідника, за законом Джоуля - Ленца: 

Q = Iзв· Uд· t 

де:  Q – повна кількість теплоти, яку виділяє дуга (Дж); 

Ізв – зварювальний струм (А); Uд – напруга на дузі (В); 

t – час горіння дуги (с). 
Повна енергія, яку виділяє дуга, частково витрачається на утворення 

зварного з'єднання, а частково розсіюється в навколишньому середовищі. 
Напрямки витрат потужності (q = Q/t) дуги та їх співвідношення наведені на 

Рис 1.1. 
 

 
Рис. 1.1. Приблизний тепловий баланс дуги: 

відкрита металева дуга Ізв = 150...250А, Uд = 20...25В (досліди Рикаліна М.М.). 
 

Ефективною тепловою потужністю дуги називається доля 

потужності дуги, яка витрачається на нагрівання та розплавлення 

зварюваного металу. 

Цю долю характеризує спеціальний коефіцієнт, який називається ефекти-

вний коефіцієнт корисної дії дуги (ККД), і являє собою відношення кількості 

теплоти, яка потрапляє від дуги в основний метал, до загальної кількості 

теплоти, яку виділяє дуга за час горіння. Ефективний ККД дуги не може бути 

обчислений аналітичне, він визначається експериментально. 
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Визначення дійсних значень ефективного ККД дуги проводять 

калориметричним методом. Суть його полягає в тому, що загальна кількість 

теплоти, яку виділяє дуга визначається за параметрами режиму зварювання, а 

кількість теплоти, яка потрапляє в зварюваний метал визначається 

безпосередньо за допомогою калориметра, у який негайно після зварювання 

переноситься зварюваний метал. Основні труднощі в реалізації цього методу 

пов'язані з точністю вимірювань параметрів режиму зварювання та зміни 

температури калориметра. В даній роботі параметри режиму визначаються 

шляхом безперервного «осцилографічного» запису значень струму та напруги, 

а температура калориметра вимірюється спеціальним термометром Бекмана, 

особливості конструкції якого забезпечують точність ± 0,01 °С. 

 

Необхідне обладнання, прилади і матеріали 

 

1. Експериментальна установка з плазмотроном, який охолоджується 

водою. 

2. Штатів для фіксації плазмотрона, експериментальний стіл. 

3. 4-рьох координатний стіл з ЧПУ 

4. Аналізатор Н306. 

5. Секундомір. 

6. Термометри. 

7. Термопари 

8. Вага з комплектом різноваг. 

9. Пластини з низьковуглецевої сталі. 

10. Градуювальні графіки для термопар. 

 

Порядок виконання роботи. 

1. Вивчити будову експериментальної установки (Рис.1.2). 

2. Встановити підбором задані параметри режиму, направляючи 

плазмовий струмінь на заготовку з міді, на ЧПУ виставити параметри 

переміщення координатного столу (швидкість переміщення), кутовим 

переміщенням плазмотрона виставляємо таким чином щоб плазмовий струмінь 

попадав на заготовку 

3. Підготувати до роботи аналізатор Н306: 

 ввімкнути живлення; 

 перевірити підключення термопар до відповідних каналів Н306  

 встановити касету паперу з міліметрівкою; 

 встановити сопла з тушью, таким чином, щоб при переміщенні паперу 

на поверхні пропорційно вхідному сигналу відповідним маркером залишалась 

інформація; 

 провести відповідні операції калібрування Н306 (методика градуювання 

аналізатора наведена в додатку 1);  

4. Ознайомитися з будовою термометра Бекмана і порядком відліку 

температур по ньому. Внести в таблицю 1.1 температуру калориметричної 

рідини на початку досліду ( Тпоч ). 

5. Занести в таблицю 1.1 постійні калориметра (за вказівкою викладача); 
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масу калориметричної рідини (mв) та масу металевих деталей калориметра (mм). 

 
Рис. 1.2. Установка для експериментального визначення ефективного 

коефіцієнту корисної дії дуги: 1 - зовнішня оболонка калориметра; 2 - теплоізоляція; 

3 - внутрішня оболонка калориметра; 4 - калориметрична рідина; 5 - термометр 

Бекмана; 6 – нагріта пластина; 7 – мішалка. 

6. Встановити пластину на столі і закріпити її. Ввімкнути аналізатор на 
запис.  

7. Виставивши задані викладачем режими на джерелі живлення 
плазмотрона: УДГУ-251, включити по інструкції джерело струму; 

 натиснувши кнопку ввімкнення приводу ЧПУ, переміщуємо заготовку під 

плазмовим джерелом (плазмотроном) ввімкнувши, одночасно з запаленням 

дуги, секундомір. 

в результаті заготовка нагрівається до певної температури, переміщуємо її 

до водяного калориметру. 

8. Слідкуючи за часом і через 2-5 проходів скинути заготовку в калориметр, 
фіксуючи при цьому за секундоміром точний час горіння дуги (1). Закрити 
вікно калориметра кришкою. Вимкнути аналізатор Н306, зняти касету і 
передати її викладачу. Час горіння дуги занести в таблицю 1.1. 

8. Слідкувати по термометру Бекмана за підвищенням температури в 
калориметрі, плавно помішуючи воду в ньому мішалкою. За кінцеву 
температуру калориметричної рідини (Ткін) прийняти ту, після якої настало 
перше помітне зменшення температури. Внести Ткін в таблицю 1.1. 

9. Вийняти заготовку з калориметра і зважити її (mст). Занести результат в 

таблицю 1.1. 
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Таблиця 1.1. 
№ 

дос- 

 ліду 

Струм 

плазмового 

джерела 

Iзв, А 

Напруга на 

дуги 

Uд, В 

 

Час горіння 

дуги 

t, с 

 

Температура 

калориметра  

Тпоч Ткін 

1 2 3 4 5 6 

 
Маса Теплота 

пароутво- 

рення 

Qп, Дж 

Теплова 

потужність 

дуги 

q, Вт 

Ефективна 

теплова 

потужність 

дуги 

qеф, Вт 

Ефектив- 

ний ККД 

дуги 

ηеф 

калори- 

метрич- 

ної ріди- 

ни, 

mв, кг 

металевих 

деталей ка- 

лоримера 

mм, кг 

пластини

, що 

нагрівала

сь 

 

mст, кг 

7 8 9 10 11 12 13 

 

10. Визначити за осцилограмою середні значення струму на дузі (Ізв).  

       Порядок розшифровки осцилограм такий (Рис.1.3.); 

1) провести нульові лінії для записів струму через всю довжину 

осцилограми; 

 

Рис. 1.3. Приклад розшифровки осцилограм. 

2) виміряти загальну довжину запису параметрів на осцилограмі і розділити 

її на рівні частини (більше 20); 

3) провести лінії, перпендикулярні нульовим, через кожну поділку; 

 4) виміряти відповідні поточні координати запису струму вздовж кожної з 

поперечних ліній від нульових ліній струму та напруги (y1, y2, …, yп) і записати 

їх на осцилограмі (в міліметрах); 

5) обчислити середні арифметичні значення координат струму: 

n

yyy
y n21

                   (1.1) 

6) обчислити похибку за середнім значеним координат струму: 

1

)(
1

2

1

n

yy
n

i
                      (1.2) 

7) визначити точність одержаних значень координат струму: 

%100
2

y
                             (1.3) 
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8) визначити по градуювальних графіках середні значення струму за 

відповідними значеннями координат (y).  

9. Визначити повну теплову потужність дуги за формулою: 

q =Iзв·Uд                                         (1.4) 

12. Визначити ефективну теплову потужність дуги з умови теплового 

балансу: 

qеф·t = Qк + Qм + Qст + Qп + Qт      (1.5) 

де: qеф  ефективна теплова потужність дуги, Вт; 

t  час горіння дуги, с; 

Складові теплового балансу розраховуються так: 

Qк  теплота, яку поглинула калориметрична рідина, Дж; 

Qк = св · тв · (Ткін - Тпоч)                   (1.6) 

св – теплоємність калориметричної рідини (вода), 

для умов експерименту теплоємність води можна прийняти незалежною від 

температури: св = 4184 Дж/(кг·К); 

тв  маса калориметричної рідини; 

Qм  - теплота, яку поглинули металеві частини калориметра, Дж; 

Qм= см· тм ·( Ткін - Тпоч)                     (1.7) 

см – теплоємність металевих частин калориметра (латунь); 

см = 384.9Дж/(кг·К).  

тм – маса металевих частин калориметра, 

Qст – зміна тепловмісту металу пластини (сталь) за час нагріву, Дж; 

Qст = сст · тст · (Ткін  Тпоч )                  (1.8) 

сст  теплоємність металу пластини, яку нагрівають, 

сст = 460.2 Дж/(кг·К); 

тст  маса металевої пластини, яку нагрівали; 

Qп  теплота, втрачена на пароутворення при зануренні розпеченої нагрітої 

пластини в воду калориметра, Дж; у точних експериментах теплота 

пароутворення (Qп ) обчислюється за масою води, яка випарувалась при 

контакті розпеченої пластини з водою в калориметрі: 

Qп = 2611 · тп                                       (1.9) 

де:   2611 = (2255 + 356) Дж/кг – сума теплоти випаровування води і 

теплоти нагрівання випаруваної води від кімнатної температури до 100°С.  

т п – маса води, яка випарувалась; 

Для приблизних розрахунків можна користуватися експериментальним 

графіком (Рис. 1.4). 

Qт  теплота, розсіяна в атмосфері внаслідок конвективної та радіаційної теп-

ловіддачі з поверхонь пластини при нагріванні і перенесенні пластини в 

калориметр, Дж. 

)2( 2

neфm tttq
sc

Q                               (1.10) 

α – коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі; 

сρ – об'ємна теплоємність металу пластини; 

(для низьковуглецевої сталі  α  = 60 Вт/(м
2
·К),  сρ = 4,8-10

6
 Дж/(м

3
·К)); 

s – товщина пластини, м; 
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tп – час перенесення пластини в калориметр, с (приймається tn = 1с).  
Після підстановки і перетворень рівняння (1.5) одержимо зручну для розрахун-

ків формулу: 

)2(

)()(

2

П

ППОЧKIHCTCTMMBB

eф

ttt
sc

t

QTTmcmcmc
q            (1.11) 

 І3. Обчислити ефективний коефіцієнт корисної дії дуги: 

ηеф  = (qеф/q) · 100%                                                       (1.12) 

14. Порівняти одержані значення ефективного ККД дуги в заданих умовах з ві-

домими значеннями для аналогічних умов. 

15. Виконати подібні експерименти, змінюючи параметри режиму зварювання. 

Побудувати графічні залежності. Зробити висновки. 

 

Контрольні питання. 

1. Що розуміють під термінами: теплова потужність дуги, ефективна 

теплова потужність дуги? 

2. Розкажіть про визначення ефективної теплової потужності та ефективного 

ККД дуги методом калориметрування. 

3. За рахунок яких складових теплового балансу дуги нагрівається і 

плавиться основний метал при зварюванні неплавким електродом на прямій і 

зворотній полярності? плавким електродом на прямій і зворотній полярності? 

4. Розкажіть про баланс енергії стовпа дуги, анодної та катодної областей 

дуги. 

5. Назвіть типові значення ефективного ККД дуги для різних способів 

зварювання. 

6. Як залежить ефективний ККД дуги від параметрів режиму зварювання? 

7. Поясніть методику обчислень поправок на втрати тепла при перенесенні 

пластини в калориметр, на пароутворення, на тепловідвід в металеві частини 

калориметра. 

8. Як вимірюється струм і напруга в цій роботі і яка точність таких вимірів?  

9. Дайте характеристику всім вимірювальним приладам, які 

використовувались в експерименті. 

10. Яким чином може бути підвищена точність експериментального 

визначення ефективного ККД дуги? 

11. Поясніть будову експериментальної установки і порядок виконання 

експерименту.      

 

  

                                                                                                     



 

Лабораторна робота № 5 

Визначення ефективної теплової потужності та ефективного коефіцієнту 
корисної дії дуги не прямої дії. 

Мета роботи: вивчити методику експериментального визначення 
ефективної теплової потужності та ефективного коефіцієнту корисної дії 
(ККД) дуги не прямої дії; встановити вплив параметрів дуги на її ефективний 
ККД. 

Основні теоретичні відомості. 

Енергія (повна кількість теплоти), яку виділяє дуга, визначається, як і для 
будь-якого електричного провідника, за законом Джоуля - Ленца: 

Q = Iзв· Uд· t 

де:  Q – повна кількість теплоти, яку виділяє дуга (Дж); 

Ізв – зварювальний струм (А); Uд – напруга на дузі (В); 

t – час горіння дуги (с). 
Повна енергія, яку виділяє дуга, частково витрачається на утворення 

зварного з'єднання, а частково розсіюється в навколишньому середовищі. 
Напрямки витрат потужності (q = Q/t) дуги та їх співвідношення наведені на 

Рис 1.1. 
 

 
Рис. 1.1. Приблизний тепловий баланс дуги: 

відкрита металева дуга Ізв = 150...250А, Uд = 20...25В (досліди Рикаліна М.М.). 
 

Ефективною тепловою потужністю дуги називається доля 

потужності дуги, яка витрачається на нагрівання та розплавлення 

зварюваного металу. 

Цю долю характеризує спеціальний коефіцієнт, який називається ефекти-

вний коефіцієнт корисної дії дуги (ККД), і являє собою відношення кількості 

теплоти, яка потрапляє від дуги в основний метал, до загальної кількості 

теплоти, яку виділяє дуга за час горіння. Ефективний ККД дуги не може бути 

обчислений аналітичне, він визначається експериментально. 
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Визначення дійсних значень ефективного ККД дуги проводять 

калориметричним методом. Суть його полягає в тому, що загальна кількість 

теплоти, яку виділяє дуга визначається за параметрами режиму зварювання, а 

кількість теплоти, яка потрапляє в зварюваний метал визначається 

безпосередньо за допомогою калориметра, у який негайно після зварювання 

переноситься зварюваний метал. Основні труднощі в реалізації цього методу 

пов'язані з точністю вимірювань параметрів режиму зварювання та зміни 

температури калориметра. В даній роботі параметри режиму визначаються 

шляхом безперервного «осцилографічного» запису значень струму та напруги, 

а температура калориметра вимірюється спеціальним термометром Бекмана, 

особливості конструкції якого забезпечують точність ± 0,01 °С. 

 

Необхідне обладнання, прилади і матеріали 

 

1. Експериментальна установка з плазмотроном, який охолоджується 

водою. 

2. Штатів для фіксації плазмотрона, експериментальний стіл. 

3. 4-рьох координатний стіл з ЧПУ 

4. Аналізатор Н306. 

5. Секундомір. 

6. Термометри. 

7. Термопари 

8. Вага з комплектом різноваг. 

9. Пластини з низьковуглецевої сталі. 

10. Градуювальні графіки для термопар. 

 

Порядок виконання роботи. 

1. Вивчити будову експериментальної установки (Рис.1.2). 

2. Встановити підбором задані параметри режиму, направляючи 

плазмовий струмінь на заготовку з міді, на ЧПУ виставити параметри 

переміщення координатного столу (швидкість переміщення), кутовим 

переміщенням плазмотрона виставляємо таким чином щоб плазмовий струмінь 

попадав на заготовку 

3. Підготувати до роботи аналізатор Н306: 

 ввімкнути живлення; 

 перевірити підключення термопар до відповідних каналів Н306  

 встановити касету паперу з міліметрівкою; 

 встановити сопла з тушью, таким чином, щоб при переміщенні паперу 

на поверхні пропорційно вхідному сигналу відповідним маркером залишалась 

інформація; 

 провести відповідні операції калібрування Н306 (методика градуювання 

аналізатора наведена в додатку 1);  

4. Ознайомитися з будовою термометра Бекмана і порядком відліку 

температур по ньому. Внести в таблицю 1.1 температуру калориметричної 

рідини на початку досліду ( Тпоч ). 

5. Занести в таблицю 1.1 постійні калориметра (за вказівкою викладача); 
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масу калориметричної рідини (mв) та масу металевих деталей калориметра (mм). 

 
Рис. 1.2. Установка для експериментального визначення ефективного 

коефіцієнту корисної дії дуги: 1 - зовнішня оболонка калориметра; 2 - теплоізоляція; 

3 - внутрішня оболонка калориметра; 4 - калориметрична рідина; 5 - термометр 

Бекмана; 6 – нагріта пластина; 7 – мішалка. 

6. Встановити пластину на столі і закріпити її. Ввімкнути аналізатор на 
запис.  

7. Виставивши задані викладачем режими на джерелі живлення 
плазмотрона: УДГУ-251, включити по інструкції джерело струму; 

 натиснувши кнопку ввімкнення приводу ЧПУ, переміщуємо заготовку під 

плазмовим джерелом (плазмотроном) ввімкнувши, одночасно з запаленням 

дуги, секундомір. 

в результаті заготовка нагрівається до певної температури, переміщуємо її 

до водяного калориметру. 

8. Слідкуючи за часом і через 2-5 проходів скинути заготовку в калориметр, 
фіксуючи при цьому за секундоміром точний час горіння дуги (1). Закрити 
вікно калориметра кришкою. Вимкнути аналізатор Н306, зняти касету і 
передати її викладачу. Час горіння дуги занести в таблицю 1.1. 

8. Слідкувати по термометру Бекмана за підвищенням температури в 
калориметрі, плавно помішуючи воду в ньому мішалкою. За кінцеву 
температуру калориметричної рідини (Ткін) прийняти ту, після якої настало 
перше помітне зменшення температури. Внести Ткін в таблицю 1.1. 

9. Вийняти заготовку з калориметра і зважити її (mст). Занести результат в 

таблицю 1.1. 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

Таблиця 1.1. 
№ 

дос- 

 ліду 

Струм 

плазмового 

джерела 

Iзв, А 

Напруга на 

дуги 

Uд, В 

 

Час горіння 

дуги 

t, с 

 

Температура 

калориметра  

Тпоч Ткін 

1 2 3 4 5 6 

 
Маса Теплота 

пароутво- 

рення 

Qп, Дж 

Теплова 

потужність 

дуги 

q, Вт 

Ефективна 

теплова 

потужність 

дуги 

qеф, Вт 

Ефектив- 

ний ККД 

дуги 

ηеф 

калори- 

метрич- 

ної ріди- 

ни, 

mв, кг 

металевих 

деталей ка- 

лоримера 

mм, кг 

пластини

, що 

нагрівала

сь 

 

mст, кг 

7 8 9 10 11 12 13 

 

10. Визначити за осцилограмою середні значення струму на дузі (Ізв).  

       Порядок розшифровки осцилограм такий (Рис.1.3.); 

1) провести нульові лінії для записів струму через всю довжину 

осцилограми; 

 

Рис. 1.3. Приклад розшифровки осцилограм. 

2) виміряти загальну довжину запису параметрів на осцилограмі і розділити 

її на рівні частини (більше 20); 

3) провести лінії, перпендикулярні нульовим, через кожну поділку; 

 4) виміряти відповідні поточні координати запису струму вздовж кожної з 

поперечних ліній від нульових ліній струму та напруги (y1, y2, …, yп) і записати 

їх на осцилограмі (в міліметрах); 

5) обчислити середні арифметичні значення координат струму: 

n

yyy
y n21

                   (1.1) 

6) обчислити похибку за середнім значеним координат струму: 

1

)(
1

2

1

n

yy
n

i
                      (1.2) 

7) визначити точність одержаних значень координат струму: 

%100
2

y
                             (1.3) 
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8) визначити по градуювальних графіках середні значення струму за 

відповідними значеннями координат (y).  

9. Визначити повну теплову потужність дуги за формулою: 

q =Iзв·Uд                                         (1.4) 

12. Визначити ефективну теплову потужність дуги з умови теплового 

балансу: 

qеф·t = Qк + Qм + Qст + Qп + Qт      (1.5) 

де: qеф  ефективна теплова потужність дуги, Вт; 

t  час горіння дуги, с; 

Складові теплового балансу розраховуються так: 

Qк  теплота, яку поглинула калориметрична рідина, Дж; 

Qк = св · тв · (Ткін - Тпоч)                   (1.6) 

св – теплоємність калориметричної рідини (вода), 

для умов експерименту теплоємність води можна прийняти незалежною від 

температури: св = 4184 Дж/(кг·К); 

тв  маса калориметричної рідини; 

Qм  - теплота, яку поглинули металеві частини калориметра, Дж; 

Qм= см· тм ·( Ткін - Тпоч)                     (1.7) 

см – теплоємність металевих частин калориметра (латунь); 

см = 384.9Дж/(кг·К).  

тм – маса металевих частин калориметра, 

Qст – зміна тепловмісту металу пластини (сталь) за час нагріву, Дж; 

Qст = сст · тст · (Ткін  Тпоч )                  (1.8) 

сст  теплоємність металу пластини, яку нагрівають, 

сст = 460.2 Дж/(кг·К); 

тст  маса металевої пластини, яку нагрівали; 

Qп  теплота, втрачена на пароутворення при зануренні розпеченої нагрітої 

пластини в воду калориметра, Дж; у точних експериментах теплота 

пароутворення (Qп ) обчислюється за масою води, яка випарувалась при 

контакті розпеченої пластини з водою в калориметрі: 

Qп = 2611 · тп                                       (1.9) 

де:   2611 = (2255 + 356) Дж/кг – сума теплоти випаровування води і 

теплоти нагрівання випаруваної води від кімнатної температури до 100°С.  

т п – маса води, яка випарувалась; 

Для приблизних розрахунків можна користуватися експериментальним 

графіком (Рис. 1.4). 

Qт  теплота, розсіяна в атмосфері внаслідок конвективної та радіаційної теп-

ловіддачі з поверхонь пластини при нагріванні і перенесенні пластини в 

калориметр, Дж. 

)2( 2

neфm tttq
sc

Q                               (1.10) 

α – коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі; 

сρ – об'ємна теплоємність металу пластини; 

(для низьковуглецевої сталі  α  = 60 Вт/(м
2
·К),  сρ = 4,8-10

6
 Дж/(м

3
·К)); 

s – товщина пластини, м; 
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tп – час перенесення пластини в калориметр, с (приймається tn = 1с).  
Після підстановки і перетворень рівняння (1.5) одержимо зручну для розрахун-

ків формулу: 

)2(

)()(

2

П

ППОЧKIHCTCTMMBB

eф

ttt
sc

t

QTTmcmcmc
q            (1.11) 

 І3. Обчислити ефективний коефіцієнт корисної дії дуги: 

ηеф  = (qеф/q) · 100%                                                       (1.12) 

14. Порівняти одержані значення ефективного ККД дуги в заданих умовах з ві-

домими значеннями для аналогічних умов. 

15. Виконати подібні експерименти, змінюючи параметри режиму зварювання. 

Побудувати графічні залежності. Зробити висновки. 

 

Контрольні питання. 

1. Що розуміють під термінами: теплова потужність дуги, ефективна 

теплова потужність дуги? 

2. Розкажіть про визначення ефективної теплової потужності та ефективного 

ККД дуги методом калориметрування. 

3. За рахунок яких складових теплового балансу дуги нагрівається і 

плавиться основний метал при зварюванні неплавким електродом на прямій і 

зворотній полярності? плавким електродом на прямій і зворотній полярності? 

4. Розкажіть про баланс енергії стовпа дуги, анодної та катодної областей 

дуги. 

5. Назвіть типові значення ефективного ККД дуги для різних способів 

зварювання. 

6. Як залежить ефективний ККД дуги від параметрів режиму зварювання? 

7. Поясніть методику обчислень поправок на втрати тепла при перенесенні 

пластини в калориметр, на пароутворення, на тепловідвід в металеві частини 

калориметра. 

8. Як вимірюється струм і напруга в цій роботі і яка точність таких вимірів?  

9. Дайте характеристику всім вимірювальним приладам, які 

використовувались в експерименті. 

10. Яким чином може бути підвищена точність експериментального 

визначення ефективного ККД дуги? 

11. Поясніть будову експериментальної установки і порядок виконання 

експерименту.      

 

  

                                                                                                     



 

Лабораторна робота №6 

Визначення температури плазмового струменя. 

Мета роботи: вивчити методику експериментального визначення 
температур плазмового струменя; встановити вплив параметрів дуги на її 
температуру. 

Основні теоретичні відомості. 

Визначення дійсних значень температурного розподілу плазмової струї 

можуть проводити як візуальним способом , використовуючи пірометричні 

вимірювачі, так і експериментальні данні, що полягають у пошаровому знятті 

теплової інформації по двох координатах. Суть його полягає в тому, що за 

допомогою термопар різних варіантів за чеканки визначається температура в 

двох координатах (вздовж осі та поперек її). Температура реєструється за 

допомогою спеціального реєструючого пристроя Н306, пізніше відбувається 

розшифровування відповідних значень. Основні труднощі в реалізації цього 

методу пов'язані з точністю вимірювань параметрів режиму. 

Піроелектричні приймачі. 

Піроелектричні приймачі реагують на зміни температури, а значить і на 

зміни освітленості чутливого шару. Щоб піроелектричний приймач зреагував, 

досить різниці температури між об'єктом і навколишнім середовищем в 5 
0
С. 

Чутливим елементом датчика, що перетворить теплове випромінювання в 

заряд є піроелектричний елемент. Піроелектричний приймач є пасивним 

приймачем ІЧ випромінювання, він не має потреби в штучному джерелі 

випромінювання підсвічування. Майже всі піроелектричні приймачі, що 

зустрічаються в продажі, мають вбудований підсилювач сигналу датчика. 

Датчик з піроелектричними приймачами використовуються в системах 

сигналізації, автоматичному включенні висвітлення, відкриття дверей, кранів, 

включення сушарок для рук, спостереження за тваринами й т.д. 

Піроелектричні приймачі здатні працювати в широкому спектральному 

діапазоні випромінювання: від ультрафіолетового до хвиль довжиною 0,3 мм. 

Найбільше часто в датчиках використається оптичний діапазон 6-16 мкм. 

Спектр робочих довжин хвиль обмежується шляхом установки оптичного 

фільтра перед піроелектричним приймачем, що поводиться  як конденсатор, що 

заряджається менш чим на 1мВ при зміні температури чутливого шару під 

впливом падаючого випромінювання. Оскільки необхідно, щоб ці зміни 

відбувалися якнайшвидше, чутливі елементи виготовляють у вигляді дуже 

тонких пластинок або плівок. Проте потрібно менш десятих часток секунди для 

того, щоб вихідна напруга приймача досягла максимального значення після 

зміни температури. В дійсності напруга конденсатора ніколи не досягає 

теоретичного максимуму, тому що конденсатор розряджається через 

провідність свого діелектрика. Таким чином, зміна температури 

запам'ятовується лише на кілька секунд. 
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Необхідне обладнання, прилади і матеріали 

1. Експериментальна установка з плазмотроном, який охолоджується 

водою. 

2. Штатів для фіксації плазмотрона, експериментальний стіл. 

3. 4-рьох координатний стіл з ЧПУ 

4. Аналізатор Н306. 

5. Термопари 

6. Пластини з низьковуглецевої сталі. 

7. Градуювальні графіки для термопар. 

 

Порядок виконання роботи. 

1. Вивчити будову експериментальної установки (рис.). 

2. Встановити задані параметри режиму, направляючи плазмовий 

струмінь на вимірювальний елемент, на ЧПУ виставити параметри 

переміщення координатного столу (швидкість переміщення), кутовим 

переміщенням плазмотрона виставляємо таким чином щоб плазмовий струмінь 

попадав на заготовку. 

3. Підготувати до роботи аналізатор Н306: 

 ввімкнути живлення; 

 перевірити підключення термопар до відповідних каналів Н306  

 встановити касету паперу з міліметрівкою; 

 встановити сопла з тушью, таким чином, щоб при переміщенні паперу 

на поверхні пропорційно вхідному сигналу відповідним маркером залишалась 

інформація; 

 провести відповідні операції калібрування Н306 (методика градуювання 

аналізатора наведена в додатку 1);  

7. Виставивши задані викладачем режими на джерелі живлення 
плазмотрона: УДГУ-251, включити по інструкції джерело струму; 

 натиснувши кнопку ввімкнення приводу ЧПУ, переміщуємо вимірювальну 

головку під плазмовим джерелом (плазмотроном). 

в результаті кінчик нагрівається до певної температури, яка реєструється 

Н306 на папері. 

 - за торувальними таблицями здійснити перехід до представлення температури 

у відповідних одиницях. 

15. Виконати подібні експерименти, змінюючи параметри режиму. Побудувати 

графічні залежності. Зробити висновки. 

Контрольні питання. 

1. Що розуміють під термінами: температура, термопара, піроелектрик? 

2. Розкажіть про різні методики визначення температур плазмової струї. 

3. Назвіть типові термопари в залежності від діапазону значень вимірюваної 

температури. 

4. Поясніть методику обчислення температур по піроелектричному способу 

5. Дайте характеристику всім вимірювальним приладам, які 

використовувались в експерименті. 

6. Яким чином може бути підвищена точність експериментального 

визначення температури дуги?                                                 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 

Визначення продуктивності і коефіцієнту використання 

матеріалу при електродуговому наплавленні. 

МЕТА РОБОТИ: Набуття практичних навичок електродугового наплавлення, визначення 

продуктивністі способу і коефіцієнту використання матеріалу. Встановити вплив на ці 

показники режимних параметрів процесу і розрахувати КВМ при наплавленні на плоску 

поверхню. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ   ВІДОМОСТІ 

При електродуговому наплавленні утворення шару відбувається за рахунок плавлення 

матеріалу, який подається. 

Цей процес в основному використовується для наплавлення корозійностійких та 

зносостійких шарів з металів. Можливо отримання біметалічних шарів й псевдосплавів, а 

також покриттів зі спеціальними властивостями при використанні дротів або порошків з 

різних металів, або порошкового дроту, який складається з металевої оболонки і порошкової 

середини. 

При електродуговій наплавці площа активних плям на електродах обмежена 

невеликим діаметром дроту, який використовується для наплавлення. Нагрів відбувається в 

умовах дії потужного швидкісного струменя іонізованих газів. Це обумовлює стиснення 

стовпа дуги. 

Теплота, яка виділяється на катодній і анодній плямі практично повністю ви-

трачається на плавлення електродного дроту або порошку. Значна частина теплоти стовпа 

дуги витрачається на розігрівання допоміжного газу. 

При нагріванні дугою торців електродів фронт їх плавлення орієнтується під кутом  

до осі дроту. Дуга є саморегулюючою системою, в якій залежно від швидкості подачі дроту 

(порошку) змінюється швидкість плавлення і кут . 

Основними характеристиками електродугового наплавлення є висока продуктивність 

процесу, яка може досягти 50 кг/год та високий енергетичний ККД наплавлення, який може 

бути 0,7...0,9. 

Завдяки великим значенням ентальпії наплавлених часток можна отримати шар з 

достатньою адгезійною та когезійною міцністю. 

При електродуговому наплавленні необхідно враховувати інтенсивну взаємодію 

часток з активною газовою фазою, що призводить до насичення наплавлюваного металу 

киснем, азотом… 

Якість наплавленого шару можна підвищити за рахунок ведення процесу в 

ізольованій камері зі захисною атмосферою. 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ, ПРИЛАДИ І МАТЕРІАЛИ 

1. Плазмотрон побічної дії (розробка лабораторії кафедри ЛТКМ) 

2. Джерело живлення плазмотрона: УДГУ-251. 

2. Система постачання стислого повітря, з фільтрами. 

3. Дрот (порошок) для наплавлення. 

4. Дозатор порошку 

4. Терези аналітичні з важками, секундомір. 

5. Сталеві пластинки 100 х 50 х 5 мм. 

6.Штангенциркуль, лінійка. 

 

Изм. 
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Лист 

 

№ докум. 

 

Подпись 

 

Дата 

 Лист 

       

 

 

Разработал 

 

Провер.  
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Утв.  

 Лит Листов 

  

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Ознайомитись з конструкцією електродугового плазмотрона, правилами 

техніки безпеки під час роботи на установках електродугового наплавлення та 

переконатися в готовності обладнання до роботи. 

2. Скласти план експерименту згідно з завданням викладача. 

3. Зважити порцію матеріалу або виміряти його довжину та діаметр. Визначити 

вагу 1м. дроту, m0. гр. 

4. Підготувати до наплавлення зразок (очистити від бруду, обробити на 

абразивному колі, знежирити). 

5. Зважити зразок, встановити його. 

6. Визначити і відрегулювати необхідні режимні параметри наплавлення: 

значення струму, витрати дозатором порошкового матеріалу, дистанцію 

наплавлення. Увімкнути дозатор, увімкнути привід перемішення, підпалити 

плазму, направляючи порошковий матеріал у необхідний зріз плазми (певна 

відстань від зрізу сопла). 

7. Наплавити шар на зразок, встановивши відповідні, попередньо визначені 

режими фіксуючи час наплавлення (біля 19 – 15сек.). t0 сек. 

8. Зважити пластину з наплавленим шаром, заміряти розміри наплавленого 

валіка, товщину наплавленого шару. 

9. Розрахувати масу наплавленого матеріалу 

10. Занести результати  у  табл. 1. 

11. Повторити  п.п. 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10 для інших режимів плану експерименту 

(задається викладачем). 

  

Таблиця 1 

№ 

експ. 

 

 

Тип 

порошку 

Маса 

зразка 

до наплав- 

лення, 

1m  

гр. 

Час 

наплав- 

лення, 

пt  

сек. 

Маса зразка 

з шаром, 

2m  

 

гр. 

Витрати 

порошку

порm  

г 

Диаметр 

валіка 

наплавле

ння, 

dп 

мм 

Товщина 

наплавленого 

шару, 

 

мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Режимні параметри 

Рпов, Мпа U,B I,A Vд, мм/хв Lд, мм 

    100 

    150 

    200 

 

де   U — напруга на дузі; І - струм дуги; G – витрати порошку; L -дистанція вводу порошку,      

Рпов – тиск повітря. 

12. Розрахувати продуктивність, КВМ та швидкість наплавлення шару 

13. Зробити висновки по роботі з оцінкою ефекивності процесу наплавлення, якості наплавки 

в залежності від дистанції вводу порошку і визначити оптимальні технологічні 

параметри процесу електродугового наплавлення. 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПО РОБОТІ 

1. Навести мету роботи. 

2. Дати опис обладнання та інструментів, які були використані в роботі. 

3. Описати порядок виконання роботи. Заповнити табл 1. 

4. Привести розрахунки продуктивністі, швидкості нанесення шару та КВМ  

5. Побудувати залежності продуктивністі, швидкості нанесення шару та КВМ від   режимних 

параметрів процесу. 

6. Навести висновки по лабораторній роботі. 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 

Визначення продуктивності і коефіцієнту використання 

матеріалу при електродуговому наплавленні. 

МЕТА РОБОТИ: Набуття практичних навичок електродугового наплавлення, визначення 

продуктивністі способу і коефіцієнту використання матеріалу. Встановити вплив на ці 

показники режимних параметрів процесу і розрахувати КВМ при наплавленні на плоску 

поверхню. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ   ВІДОМОСТІ 

При електродуговому наплавленні утворення шару відбувається за рахунок плавлення 

матеріалу, який подається. 

Цей процес в основному використовується для наплавлення корозійностійких та 

зносостійких шарів з металів. Можливо отримання біметалічних шарів й псевдосплавів, а 

також покриттів зі спеціальними властивостями при використанні дротів або порошків з 

різних металів, або порошкового дроту, який складається з металевої оболонки і порошкової 

середини. 

При електродуговій наплавці площа активних плям на електродах обмежена 

невеликим діаметром дроту, який використовується для наплавлення. Нагрів відбувається в 

умовах дії потужного швидкісного струменя іонізованих газів. Це обумовлює стиснення 

стовпа дуги. 

Теплота, яка виділяється на катодній і анодній плямі практично повністю ви-

трачається на плавлення електродного дроту або порошку. Значна частина теплоти стовпа 

дуги витрачається на розігрівання допоміжного газу. 

При нагріванні дугою торців електродів фронт їх плавлення орієнтується під кутом  

до осі дроту. Дуга є саморегулюючою системою, в якій залежно від швидкості подачі дроту 

(порошку) змінюється швидкість плавлення і кут . 

Основними характеристиками електродугового наплавлення є висока продуктивність 

процесу, яка може досягти 50 кг/год та високий енергетичний ККД наплавлення, який може 

бути 0,7...0,9. 

Завдяки великим значенням ентальпії наплавлених часток можна отримати шар з 

достатньою адгезійною та когезійною міцністю. 

При електродуговому наплавленні необхідно враховувати інтенсивну взаємодію 

часток з активною газовою фазою, що призводить до насичення наплавлюваного металу 

киснем, азотом… 

Якість наплавленого шару можна підвищити за рахунок ведення процесу в 

ізольованій камері зі захисною атмосферою. 

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ, ПРИЛАДИ І МАТЕРІАЛИ 

1. Плазмотрон прямої дії (розробка лабораторії кафедри ЛТКМ) 

2. Джерело живлення плазмотрона: УДГУ-251. 

2. Система постачання стислого повітря, з фільтрами. 

3. Дрот (порошок) для наплавлення. 

4. Дозатор порошку 

4. Терези аналітичні з важками, секундомір. 

5. Сталеві пластинки 100 х 50 х 5 мм. 

6.Штангенциркуль, лінійка. 
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Ознайомитись з конструкцією електродугового плазмотрона, правилами 

техніки безпеки під час роботи на установках електродугового наплавлення та 

переконатися в готовності обладнання до роботи. 

2. Скласти план експерименту згідно з завданням викладача. 

3. Зважити порцію матеріалу або виміряти його довжину та діаметр. Визначити 

вагу 1м. дроту, m0. гр. 

4. Підготувати до наплавлення зразок (очистити від бруду, обробити на 

абразивному колі, знежирити). 

5. Зважити зразок, встановити його. 

6. Визначити і відрегулювати необхідні режимні параметри наплавлення: 

значення струму, витрати дозатором порошкового матеріалу, дистанцію 

наплавлення. Увімкнути дозатор, увімкнути привід перемішення, підпалити 

плазму, направляючи порошковий матеріал у необхідний зріз плазми (певна 

відстань від зрізу сопла). 

7. Наплавити шар на зразок, встановивши відповідні, попередньо визначені 

режими фіксуючи час наплавлення (біля 19 – 15сек.). t0 сек. 

8. Зважити пластину з наплавленим шаром, заміряти розміри наплавленого 

валіка, товщину наплавленого шару. 

9. Розрахувати масу наплавленого матеріалу 

10. Занести результати  у  табл. 1. 

11. Повторити  п.п. 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10 для інших режимів плану експерименту 

(задається викладачем). 

  

Таблиця 1 

 

Режимні параметри 

Рпов, Мпа U,B I,A Vд, мм/хв Lд, мм 

    100 

    150 

    200 

 

де   U — напруга на дузі; І - струм дуги; G – витрати порошку; L -дистанція вводу порошку,      

Рпов – тиск повітря. 

12. Розрахувати продуктивність, КВМ та швидкість наплавлення шару 

13. Зробити висновки по роботі з оцінкою ефекивності процесу наплавлення, якості наплавки 

в залежності від дистанції вводу порошку і визначити оптимальні технологічні 

параметри процесу електродугового наплавлення. 
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порошку

порm  

г 

Диаметр 

валіка 

наплавле

ння, 

dп 

мм 

Товщина 
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ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПО РОБОТІ 

1. Навести мету роботи. 

2. Дати опис обладнання та інструментів, які були використані в роботі. 

3. Описати порядок виконання роботи. Заповнити табл 1. 

4. Привести розрахунки продуктивністі, швидкості нанесення шару та КВМ  

5. Побудувати залежності продуктивністі, швидкості нанесення шару та КВМ від   режимних 

параметрів процесу. 

6. Навести висновки по лабораторній роботі. 
 



Лабораторна робота № 9 

ВИБІР МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ  

 

Мета заняття: Реалізація вимог до знань і умінь, якими повинні 

опанувати студенти, по раціональному вибору матеріалів для нанесення 

покриття в залежності від їх функціонального призначення. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

За функціональним призначенням газотермічні покриття виконують такі 

функції: 

1) ущільнююче покриття – забезпечує необхідну стабільність зазорів у 

виробі або конструкції при їх експлуатації. 

2) термостійке покриття – має необхідну працездатність при багаторазових 

різких змінах температури. 

3) коркове  покриття – сформоване на основі для придбання її форми та 

зняте з основи для використання з самостійною метою. 

4) терморегулююче покриття – забезпечує регулювання поглинання та 

випромінювання поверхнею теплових потоків. 

Терморегулююче покриття, яке знижує дію теплових потоків на поверхню 

називається теплозахисним покриттям. 

5) захисне  покриття – захищає поверхню від зовнішньої дії. 

Захисні газотермічні покриття можуть розподілятись на: 

– ерозійностійкі – покриття які знижують вплив високошвидкісних 

струменів на поверхню; 

– корозійностійкі покриття – збільшують опір поверхні корозійному 

руйнуванню. 

Корозійностійке покриття, яке збільшує опір поверхні від руйнування при 

високих температурах називається жаростійким покриттям. 

6) зносостійкі покриття збільшують опір поверхні різним видам 

спрацьовування. 

Зносостійкі покриття в свою чергу поділяються на: 

– антифрикційні покриття, які знижують коефіцієнт тертя у робочій парі 

тертя; 

– фрикційні покриття, які збільшують коефіцієнт тертя; 

– антиадгезійні  покриття, які знижують схильність контактуючих 

поверхонь до адгезійної взаємодії або зчеплення. 

Покриття може мати як суто функціональне призначення при виготовленні 

нових деталей, так і для відновлення спрацьованих деталей та виправлення 

браку. 

Вим. 
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Для наплавлення широко використовуються дротяні матеріали з металів 

або сплавів; порошкові матеріали з чистих металів, сплавів, оксидів, 

тугоплавких з’єднань та твердих сплавів, композиційних та механічних 

сумішей; пруткові матеріали, переважно з оксидів, та гнучкі шнури. 

 Пластмасові покриття в основному напилюються з порошкового 

матеріалу. 

Властивості деяких матеріалів для наплавлення наведені в таблицях 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.  

 

Таблиця 1.3. Металічні порошки для газотермічного наплавлення [6]. 

 

Метал 
Склад, % за 

масою 

Твердість 

покриття 
Призначення 

Алюміній 99 Al – Захист від корозії, електропроводність 

Вольфрам 99...99,5 W HRA 45...50 Захист від розплаву Cu, Zn 

Мідь  99,7 Cu – Електропровідне, екрануюче 

Молібден 99...95 Mo HRС 38 
Захист спрацьовуванню абразивними частками, 

твердими поверхнями при невисоких температурах 

Нікель 99,5 Ni HRB 35...70 Захист від корозії, проміжний шар 

Тантал 99...99,5 Ta HRA 70 Захист від корозії 

Хром 98,5...99,2 Cr – 
Захист від спрацьовування, корозії, 

високотемпературного окислення 

 

 Таблиця 1.4. Порошки із сплавів. 

 

Сплав 
Склад, % за 

масою 

Твердість 

покриття 
Призначення 

1 2 3 4 

Нікельхромовий 20 Cr HRB 90 
Жаростійке покриття, про-

шарок 

Нікельборкремнієвий 
1,3...2,4 B; 

2,3...3,5 Si 
HRC 13...40 Захист від спрацьовування 

Нікельалюмінієвий 5....31 Al – Жаростійке, прошарок 

 

Продовження табл.1.4. 

 
1 2 3 4 

Нікельхромалюмініє-

вий 
19 Cr; 5 Al – 

Жаростійке, прошарок, за-

хист деталей з нікелевих спла-

вів 

Нікельхроммолібден-

кремнієвий 

15...15,5 Cr; 

32...32,5 Mo; 

3...3,4 Si 

HRC 62 
Захист від спрацьовування 

і корозії 

Кобальтхромволь-

фрам 

28 Cr; 4...4,5 W;  

1 Si 
HRC 42 

Захист від спрацьовування 

і корозії 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

Мідьнікелевий 38 Ni HRB 65...72 
Захист від фреттінг корозії 

і кавітації 

Алюмінійкремнієвий 12 Si – 

Відновлення зношених де-

талей з алюмінієвих і  магніє-

вих сплавів 

Маловуглецева сталь 0,1...0,15 C HRC 27 

Захист від спрацьовування, 

відновлення деталей з вуглеце-

вих сталей 

Чавун 2,8...3,5 C HRC 47 

Захист від знош. при неви-

соких тем-х абраз. частками і 

твердими поверхнями 

Хромнікелева сталь 

16...18 Cr; 10...14 

Ni; 2,5...3 Mo; 

0,8...1 Si; 0,1 C 

HRB 80...92 
Захист від кавітації, кор., 

ерозії при невисоких тем-х 

Бронза алюмінієва 9,5...10 Al; 1 Fe HRB 50...85 
Захист від фреттінг-кор., 

кавітації, відновл. деталей з міді 

Оксиди алюмінія-ти-

тана 
2,5...40 2TiO  HRC 50...70 

Захист від знош. при неви-

соких тем-х абразивом, елект-

роізол., захист від розплавів Zn, 

Al, Cu 

Диоксид цирконія, 

стабілізований окси-

дом кальція 

5...7 і 28...31 

CaO 
HRC 30...45 

Теплоізолююче, захист від 

високотемперат. ерозії 

Диоксид цирконія, 

стабілізований окси-

дом ітрия 

6...8 i 11...13 

32OY  
HRC 35...45 Теплоізолююче покриття 

Силікат цирконія 32-35 2SiO  – 
Захист від розплавів мета-

лів, скла 

Карбід вольфраму 3,8...4,2 C – 
Захист від зношув. при не-

високих тем-х абразивом 

Вольфрамокобальтові 

тверді сплави 

5...20 Co; 

3,6...5,7 C 
HRC 40...60 

Захист від зношув. при не-

високих тем-х абразивом, при 

фреттінг-корозії 

Вольфрамтитантантал

окобальтові тверді 

сплави 

7-9 Co; 1-6 TiC; 

1-6 TaC 
– 

Захист від зношув. при не-

високих тем-х абразивом, при 

фреттінг-корозії, ерозії 

Карбіди хрому 32CCr ; 623CCr  HRC 37-40 
Захист від знош. при під-

вищених тем-х 

Карбід титану 19,35...19,7 C – 
Захист від знош. при неви-

соких тем-х 

 

Продовження табл.1.4. 

 
1 2 3 4 

Карбід вольфраму-

кобальт 

11...21 Co; 

2,4...5,5 C 
HRC 40...60 

Захист від зношув. при не-

високих тем-х абразивом, фрет-

тінг-корозії, ерозії 

Карбід хрому-нікель 
16...19 Ni; 

10,3...11,1 C 
– 

Захист від знош. при під-

вищ. тем-х 

Алюміній-нікель 80 Ni HRB 75 

Захист від знош. при неви-

соких і підвищ. тем-х, ерозії, 

кавітації, фреттінг-коорзі 
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Титан-нікель 40 Ni – Захист від знош. і кор. 

Нікель-алюміній 5 Al HRB 60...80 
Захист від знош. при фрет-

тінг-кор., ерозії 

Мідь-алюміній 10 Al HRB 50...55 
Захист від фреттінг-кор., 

кавітації 

Чавун-молібден-

алюміній 
5 Mo; 5 Al HRC 30 

Захист від знош. при неви-

соких тем-х абразивом, фрет-

тінг-корозії 

Ніхром-молібден-

алюміній 
5 Mo; 5 Al HRB 80...30 

Захист від знош. при тем-х 

до 760-870 С абразивом, фрет-

тінг-корозії, кавітації 

Оксид алюмінія-диок-

сид титана 
13...42 2TiO  HRC 60...70 

Захист від знош. при неви-

соких тем-х абразивом, фрет-

тінг-кор., кавітації, ерозії 

Нікельхромборкрем-

нієві сплави з карбі-

дом вольфраму 

30...60 WC 

Матриця: HRC 

54...62, карбід: 

HRC 75 

Захист від знош. при неви-

соких тем-х абразивом, фрет-

тінг-корозії, ерозії 

Нікельхромборкрем-

нієвий сплав з моліб-

деном 

30 Mo HRC 40...54 
Захист від знош. при неви-

соких тем-х абразивом 

Карбід хрому з 

ніхромом 
7...35 NiCr HRC 32...54 

Захист від знош. при підв. 

тем-х абразивом, при фреттінг-

корозії, ерозії 

Карбід хрому з 

кобальтом 
45 Co – Захист від зношування 

Диоксид цирконію з 

КП “нікель-алюміній” 

35...65 2ZrO  
– 

Захист від знош., окис-

лення при підв. тем-х, термо-

стійке 

Оксид алюмінію з 

диоксидом титана 
– HRC 50 

Захист від знош. при неви-

соких тем-х абразивом 

Оксид хрома з 

диоксидом титана 
55 2TiO  HRC 53 

Захист від знош. при неви-

соких тем-х абразивом 

 

Таблиця 1.5. Порошки з мідних сплавів. 

 

Марка Хімічний склад, % Властивості покриття 

ПР-БР АЖНМц 8,5-4-1,5 
Cu; 8,5%Al; 4%Fe; 4%Ni; 

1,4%Mn Покриття мають високі 

антифрикційні властивості, 

та гарну зносостійкість в 

умовах змащування мастилом 

чи без нього. 

ПР-БР АЖНМц 8,5-3-1,5 
Cu; 8,5%Al; 1,2%Fe; 4%Ni; 

1,4%Mn 

ПР-БР АН 8,5-3 Cu; 8,5%Al;  3%Ni 
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ПР-НМ 40 
Cu; 1,8,%Al; 1,5%Fe; 41%Ni; 

1,1%Mn; 0,3%Ti 

ПР-БР А 8,5 Cu; 8,5%Al 

 

Таблиця 1.6. Властивості покриттів гнучких шнурів діаметром 4,2; 4,76 мм 

на основі оксидів. 
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32OAl  

Оксид 

алюмінію 

1000 2000 7 0,5...1 0,2...0,3 1000 
Шліфувальний, 

круг (SiC) 

32OAl + 2TiO  1400 2000 7 – – 1000 
Шліфувальний, 

круг (SiC) 

32OCr  2000 1600 – 0,20...0,25 0,15...0,25 500 
Шліфувальний, 

круг алмазний 

2TiO  700 1600 – – – 1000 
Шліфувальний, 

круг (SiC) 

Самофлюсуючі шнури 

на основі нікелю 

40…60 

HRC 
1200 – – – 

1000 

2000 

Шліфувальний, 

круг алмазний 

 

 

Таблиця 1.7. Застосування покриттів з пластмас 

 

Матеріал 

Температура, С 
Рекомендовані межі 

застосування розм’якшенн

я 
розтікання експлуатації 

1 2 3 4 5 

Поліетилен 110...120 190...200 
Від –20 до 

+50 

Захист від корозії в 

розчинах кислот, лугів, 

електроізоляційні, ва-

куумні щільні покриття 

Поліетилен 50% + 

Полістирол 35% + 

Графіт 15% 

– – 
Від –10 до 

+50 

Захист хімічного 

обладнання від вологих 

газів 
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Поліетилен 60% + 

Полістирол 30% + 

Сурик залізний 10% 

– – 
Від –10 до 

+50 

Захист хімічної апа-

ратури від дії сухих га-

зів 

Поліетилен 98% + 

Сажа газова 2% 
110...120 190...200 

Від –20 до 

+50 

Хімічно стійкі, ва-

куум-щільні  покриття 

Поліетилен 94% + 

Моностраль синій 

3%+ Смола 101-а 3% 

 – Від –10до +40 
Хімічно стійкі, ва-

куум-щільні  покриття 

Полівініл-бутираль 160...170 200 
Від –50 до 

+50 

Захист від корозії в 

слабких розчинах кис-

лот і лугів. Захисно-де-

коративні і електро-ізо-

ляційні покриття 

Пластмаса ПФН-12 – – – 

Вирівнювання по-

верхні (в автомобільній 

і авторемонтній проми-

словості) 

Пластмаса ТПФ-37 – – – Те-ж 

Поліамід II-68 – 250 – 
Зносостійкі анти-

фрикційні покриття 

Капрон – 250 – 
Зносостійкі анти-

фрикційні покриття 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. В якому вигляді використовуються для наплавлення метали. 

2. В якому вигляді використовуються для наплавлення сплави. 

3. В якому вигляді використовуються для наплавлення матеріали з оксидів. 

4. В якому вигляді використовуються для наплавлення матеріали з 

тугоплавких з’єднань твердих сплавів. 

5. Які матеріали використовуються для ущільнюючих покриттів. 

6. Які матеріали використовуються для термостійких покриттів. 

7. Які матеріали використовуються для теплозахисних покриттів. 

8. Які матеріали використовуються для корозійностійких покриттів. 

9. Які матеріали використовуються для жаростійких покриттів. 

10. Які матеріали використовуються для ерозійностійких покриттів. 

11. Які матеріали використовуються для зносостійких покриттів. 

12. Які матеріали використовуються для антифрикційних покриттів. 

13. Які матеріали використовуються для фрикційних покриттів. 

 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЖИВИЛЬНИКА-

ДОЗАТОРА ДО УСТАНОВОК    

 

МЕТА РОБОТИ: експериментальне дослідження залежності 

продуктивності дозатора від числа обертів валу; дослідження рівномірності 

подачі дисперсного матеріалу і пульсацій витрати. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Дозатори відносяться до дозуючих пристроїв з обертальним рухом 

робочого органу. Складається живильник із корпусу 2, зйомної кришки 1 для 

завантаження порошкового матеріалу, бункера 3, дозуючого валу 5, 

приймального конуса 6, патрубків для подачі транспортуючого газу 9 і 

відведення газопорошкової суміші 7. 

Обертання валу з зубчастим колесом здійснюється від електродвигуна 8 

через з'єднувальну муфту. Живильник і електропривод встановлені на загальній 

базі. 

Продуктивність живильника регулюється грубо, шляхом зміни зазору між 

бункером 3 і зубчастим колесом на валу 5 і точно: шляхом зміни кутової 

швидкості обертання зубчастого колеса. Керування двигуном здійснюється за 

допомогою регулювання напруги блока живлення. Блок встановлений у тумбі, 

на якій змонтований дозатор. Блок живлення забезпечує задану швидкість 

подачі порошкового матеріалу з похибкою не більше 2%. 

Принцип  дії  дозатора  такий:   при   обертанні   зубчатого колеса на його 

торцевій поверхні утворюється валік з порошкового матеріалу, який надходить 

із бункера 3. Висота валика визначається зазором між бункером і зубчастим 

колесом. При обертанні зубчатого колеса порошковий матеріал чинить опір на 

колесо,  скидається у конусний бункер 6. Порошковий матеріал змішується з 

транспортуючим газом і у вигляді газопорошкової суміші подається через 

штуцер 7 до пальника. 

Дозатор забезпечується вібратором з амплітудою вібрації, яка може 

регулюватися в залежності від сипучості матеріалу. Вібратор дозволяє 

збільшити надійність дозування порошків з різними фізико-хімічними 

властивостями, в тому числі порошку з гострокутовою формою частинок. 

Продуктивність дозатора, кг/год:  

 
де Р - продуктивність дозатора; d - діаметр вихідного отвору бункера, мм; 

h - проміжок між бункером і валом, мм; α - кут природного відкосу 

дисперсного матеріалу, град; V - лінійна швидкість ділянки валу, яка 

знаходиться під центром отвору бункера, мм/год. ;  
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ρ - насипна густина матеріалу, що наплавляється, кг/м
3
. 

При постійних d, h (геометричних параметрах дозатора) продуктивність 

буде визначатися для конкретного порошку (α, ρ) тільки швидкістю обертання 

зубчатого колеса. 

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ, ПРИЛАДИ І МАТЕРІАЛИ 

  1.  Дозатор-живильник. 

2. Порошковий матеріал: металевий. 

3. Терези аналітичні, секундомір.  

4. Одноразові кульки. 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

  1. Ознайомитись з конструкцією дозатора-живильника і схемою його 

електроживлення, правилами техніки безпеки під час експлуатації дозатора. 

Переконатись в готовності обладнання до роботи. 

2. Підготувати до експерименту порошок: металевий. 

3. Завантажити до бункера дозатора порошок. 

4. Увімкнути живильник. Встановити мінімальну швидкість обертання 

валу. 

5. Протягом 60 секунд збирати в окремий кульок порошок, що висипається з 

дозатора-живильника. Фіксувати час і номер експерименту. Дозування 

проводити без транспортуючого газу. 

6. Змінити швидкість обертання валу і повторити п.5. 

7. Пункт 6 повторити для всього діапазону зміни швидкості обертання валу. 

Кожну порцію матеріалу зважувати на аналітичних терезах. Результати 

занести до табл. 2.1. 

8. Замінити дозатор на інший тип і повторити п.п. 4, 5, 6,7. 

Таблиця 2.1 

№ 

експ. 

Тип 

порошку і 

р, кг/м
3
 

Гранули, 

мкм 

Маса, 

г 

Час 

роботи , 

с 

U, 

B 

n, 

об/хв. 

h, 

мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де U - напруга  на двигуні дозатора-живильника. 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПО РОБОТІ 

1. Навести мету роботи. 

2. Дати опис обладнання та інструментів, які були використані в роботі. 

3. Описати порядок виконання роботи. Заповнити табл. 2.1. 

4. Розрахувати за формулою 2.1 продуктивність дозатора в залежності від 

напруги на двигуні. 

5. Побудувати експериментальні залежності продуктивності від числа обертів 

валу. Порівняти отримані результати. 
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6. Розрахувати ступінь нерівномірності дозування порошку для всіх серій 

експериментів. Побудувати криві. 

7. Висновки по лабораторній роботі. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Складіть схему встановлення сопла відносно осі обертання валу. 

2. Чим обмежується підвищення швидкості обертання валу? 

3. Які переваги і недоліки наведених типів дозаторів-живильників? 

4. Який вплив на процес дозування порошку здійснює вібратор? 

5. Чи впливає на процес подавання матеріалу рівень засипки порошку в 

бункері дозатора? 

6. Чи впливає на процес подавання матеріалу тиск у бункері дозатора? 

 
 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №11 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ВОЛЬТ-АМПЕРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ УДГУ-251 

Мета роботи: Навчитися експериментально визначати зовнішні вольт-

амперні характеристики джерела живлення УДГУ-251, регулювати 

величину струму основних і допоміжних дуг джерела. 

 

Теоретичні відомості 

Випрямні мости для живлення чергової, допоміжної і основної дуг 

розміщені  у випрямному блоці джерела живлення УДГУ-251: 

- блок тиристорів для перетворення змінного струму у  постійний 

(струм робочої дуги) - це два тиристори, які об`єднані у випрямний міст за 

схемою Ларіонова. Сюди ж входить зворотний вентиль і вентилятор 

охолодження; 

- панель випрямлячів для випрямлення змінного струму у постійний 

(сталий), які живлять чергову і допоміжну дуги (з захисними RC- 

елементами) - це некерований міст Ларіонова з двома анодними групами . 

Чергова дуга живиться від випрямляча , який зібраний на вентилях V11, V13, 

V15, V17, V18, V19 через обмежувальні опори R14, R15, R18 . Допоміжна 

дуга підпалюється від випрямляча, який зібраний на вентилях 

V11,V13,V15,V12, V14,V16 через обмежувальні опори R14, R15. Резистори 

R14, R15, R18 типу СН-270-2,9 Ом, дротяні, з можливістю зміни величини 

опору. 

Загальна схема використання випрямлячів така: 

При вмиканні силового автомата, який розташований у 

трансформаторному блоці і автомата кола керування, який знаходиться у 

випрямному блоці  електроживлення подається на трансформаторний блок і 

блок випрямлячів, а також через кабель на блок керування. При цьому 

засвітлюється сигнальна лампа на дверях випрямного блока. Вмикання 

УДГУ-251 проводиться з зовнішнього БК за допомогою кнопки "Вкл. газ - 

вода". При замиканні блокіровок води і газу джерело готове до запуску. 

При натисненні кнопки "Пуск" в результаті послідовного 

спрацьовування системи реле і контакторів подається напруга на блок 

підпалювання дуги, який розташований у зовнішньому БК, і на клемах "+ 

дежурной дуги" і " - на плазмотрон" з`являється напруга холостого ходу. В 

плазмотроні виникає чергова дуга між катодом і міжелектродною вставкою. 

Як тільки факел чергової дуги створює провідне коло між катодом і анодом 

починає горіти допоміжна дуга. При цьому чергова дуга і збуджувач дуги 

вимикаються. 
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Плавно відкривається керований тиристорний міст і струм у 

плазмотроні починає  зростати. В цей час струм складається зі струму 

тиристорного мосту і струму, який генерується некерованим мостом. Після 

досягнення значення струму тиристорного мосту величини 50-80А, 

допоміжна дуга вимикається і УДГУ-251 виходить  на режим. 

 

Необхідне обладнання, прилади та матеріали 

     1. Джерело живлення УДГУ-251 , зовнішній БК. 

     2. Баластне навантаження (реостат РБ-300 або інше). 

     3. Дугове навантаження  (плазмотрон ПУН-1). 

 

                            Порядок виконання роботи 

     1. Провести зовнішній огляд джерела живлення  для виявлення можливих 

зовнішніх пошкоджень. 

     2. Перевірити заземлення і надійність кріплення дротів. 

     3. Підключити до клем " - на плазмотрон" і  " + дежурной дуги" баластний 

опір РБ-300. 

     4. Подати живлення на УДГУ-251 вмиканням автоматичного вимикача на 

розподільному щиті. 

     5. Увімкнути автоматичні вимикачі на УДГУ-251. 

     6. Запустити установку з зовнішнього БК, вимкнувши попередньо блок 

збудження дуги. 

     7. Змінюючи величину баластного опору,  визначити кілька значень 

напруги  залежно від струму навантаження. 

     8. Змінити величину опорів R14, R15, R18 і повторити п.7. Результати 

занести до табл.6.1. 

     9. Підключити до клем “ -  на плазмотрон “ і “ + на изделие “ баластний 

опір РБ-300 і  повторити  п.п. 5, 6, 7, 8 ( змінюється  величина  опорів  R14, 

 R15 ). Результати занести до табл.6.1. 

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : Тиристорний міст при виконанні п.9 повинен бути 

відключений. Дріт 91 (див. принципову схему ) повинен бути відкинутий від 

дротяного опору RS1. 

     10. Відновити електричну схему і до клем " - на плазмотрон" і " +на 

изделие " і підключити баластний опір РБ-300. Джерело живлення 

допоміжної дуги  при цьому відключити. Дріт 107 повинен бути відкинутий 

від дротяного опору RS1. 

     11. Виконати п.п. 5, 6, 7. Результати занести до табл. 6.1. 

     12. Вимкнути джерело живлення УДГУ-251. 

     13. Відновити вихідну електричну схему 

Таблиця 6.1. 

№ експ. U, B I, A RБ, Oм R14, Ом R15, Ом R18, Ом Примітка 
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Вимоги до звіту по роботі 

     1. Навести мету роботи. 

     2. Дати опис обладнання та інструментів, які були використані у роботі. 

     3. Викласти порядок виконання роботи. 

     4. Побудувати у масштабі ВАХ  основної, чергової і допоміжної дуги. 

     5. Побудувати циклограму запуску джерела УДГУ-251 у штатному 

режимі. 

     6. Висновки по лабораторній роботі. 

 

Контрольні запитання 

    1. Чим зумовлена необхідність використання трьох джерел живлення у 

 УДГУ-251? 

    2. Як практично реалізовано забезпечення плавного зростання струму 

основної дуги ? 

    3. Яка схема підключення збуджувача дуги використовується у  УДГУ-

251? 

    4. Як забезпечується потрібна ВАХ у джерелах чергової та допоміжної 

дуги? 

    5.Як забезпечується спадна форма ВАХ джерела живлення основної дуги? 

 
 



Лабораторна робота №12 

 

Дослідження характеристик та вивчення конструкції джерела живлення 

АПР-402. 

 
Мета роботи: Навчитись досліджувати та узгоджувати ВАХ джерела і розпилювача 

при навантаженні, вивчити склад та призначення кожного вузла установки. 

 

Теоретичні відомості 

Джерело живлення АПР-402 використовується для газотермічних способів 

обробки матеріалів ,воно в основному застосовується для плазмового різання 

матеріалів . При модернізації даної схеми джерела живлення, воно може бути 

використаним і для плазмового методу нанесення покриття. Принципова 

схема показана на рис.1 

 

  
Рис.1 Принципова схема джерела живлення АПР-402. 

 

Джерело живлення АПР-402 складається з силового блоку, автоматичного 

вимикача, пускача, збуджувача дуги (на схемі не показаний),блока керування 

,блока апаратури і захисту. 

Силовий блок складається із знижувального трифазного трансформатора 

Т1, згладжувального дроселя L1, блока тиристорів V1…V6, блока 

трансформаторів струму T2…T4 і вентилятора M. 

Изм

. 

. 

Лист 

 
№ докум. 

 

Подпис

ь 

 

Дат

а 

 
Лист 

       

 

Розробив  

Провер.  

 

  
   

  Н. контр.  

Утв.  

 Лит Листов 

  

 



Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 

   
 

Силовий трансформатор знижує напругу мережі до 135 В. Первинні та 

вторинні котушки намотані концентрично. Вторинна обмотка кожної фази 

складається із двох напівобмоток. 

Дросель призначений для зниження пульсацій випрямленої напруги. Він 

має дві  дискові котушки, які з’єднуються послідовно. У середній частині 

осердя є повітряний зазор. Індуктивність дроселя складає близько 700 мГ. 

Блок тиристорів призначений для випрямлення струму і створення 

крутоспадних зовнішніх характеристик. Він складається із шести тиристорів, 

зібраних за кільцевою схемою. 

Блок трансформаторів є датчиком у колі зворотного зв’язку джерела 

живлення і складається із трьох трансформаторів струму. Первинними 

обмотками кожного трансформатора є провід, який проходить від силового 

трансформатора до двох тиристорів. Вторинні обмотки трьох 

трансформаторів з’єднанні в трикутник. 

Блок   керування  призначений  для  отримання імпульсів регулювання. 

У ньому встановлена апаратура системи фазового керування тиристорами. 

Блок апаратури призначений для формування імпульсів чергової дуги, 

встановлення циклу роботи установки і захисту кола керування. 

Блок захисту (С1…С3) призначений для захисту мережі живлення від 

радіозавад. 

Електрична схема джерела живлення забезпечує: 

 отримання крутоспадних зовнішніх характеристик джерела живлення; 

 стабілізацію струму при коливаннях напруги мережі; 

 автоматичне збудження дуги; 

 керування процесом; 

 захист установки від перевантажень і аварійних режимів. 

При вмиканні автомата QF1 подається напруга на вхідні кола джерела 

живлення. Засвічується сигнальна лампа Н1.  

Натискуванням кнопки ,,пуск вентилятора” S1 вмикається пускач К2, 

який контактами К2:1…К2:3 вмикає двигун вентилятора M, контактом К2:4 

блокує кнопку S1, подає напругу на систему керування тиристорами. 

Вентилятор повітряним потоком вмикає реле вентиляції SQ1, яке готує коло 

живлення реле К4. Натискуванням кнопки ,,пуск” S3 спрацьовує реле К4, яке 

нормально закритим контактом К4:1 вмикає пускач К3, при цьому подається 

напруга на силовий трансформатор Т1 і блоки тиристорів V1…V6. 

Спрацьовує реле К5, яке подає напругу на збуджувач дуги. 

Високовольтний високочастотний розряд збуджувача дуги створює 

імпульси струму допоміжної дуги між електродами розпилювача. 

Конденсатор С10 захищає джерело від високої напруги збуджувача. 

З появою струму основної дуги спрацьовує реле К1 у колі зворотного 

зв’язку і своїм нормально закритим контактом К1:1 вимикає реле К5, яке 

вимикає збуджувач дуги. Нормально відкритим контактом К1:2 блокується 

кнопка S3. 
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Регулювання струму здійснюється резистором R11, а вимикання дуги 

кнопкою S4. 

Кнопка S5 призначена для вимикання установки в аварійних режимах.   

Крутоспадні зовнішні характеристики джерела формуються за 

допомогою системи керування тиристорами.  

Робота системи керування тиристорами проходить так. 

У процесі горіння дуги через силовий трансформатор ТС і тиристорний 

випрямляч ВТ протікає робочий струм І.  

Сигнал зворотного зв’язку формується трансформаторами струму ТСт, 

встановленими з боку змінної напруги. Напруга, яка отримується, Uзз після 

випрямлення випрямлячем ззВ  надходить до схеми порівняння СП1. З виходу 

схеми порівняння сигнал Uкер1=Uз-Uзз   надходить до входу підсилювача 

постійного струму ППС . Напруга к Uкер1 з виходу ППС  подається на вхід 

схеми порівняння СП2. На інші входи СП2 надходять: 

 напруга  зміщення  Uзм1  і  Uзм2  з   виходу   стабілізованих  

випрямлячів СтВ1 і СТВ2; 

 пилкоподібна напруга nU  з генератора пилкоподібної напруги  ГПН. 

Напруга Uкер2 з виходу 
2

СП  надходить до порогового елемента ПЕ   

При досягненні величини вихідної напруги Uкер2 порогу спрацьовування 

ПЕ  відбувається формування імпульсу керування. Автоматична стабілізація 

струму навантаження нI  проходить так: при зменшенні струму дуги нI  

зменшується сигнал зворотного зв’язку Uзз , при цьому зростає Uкер1=Uз-Uзз  

( зU  напруга завдання рівня струму) на   базі   підсумувального транзистора;  

зменшується  напруга  на  колекторі транзистора і кут керування 

тиристорами    зменшується, що призводить до збільшення нI . Стабілізація 

струму  навантаження  здійснюється    при    зміні  напруги  на   дузі  в   

межах 120…250 В. 

У  режимі  холостого  ходу  джерела   живлення   Ін=0,   Uзз =0  і  

напруга Uкер1=Uз. Напруга к Uкер1 з виходу ППС  близька до нуля. При цьому 

кут керування тиристорами  = 0 і тиристори випрямляча відкриті повністю. 

Після збудження струму основної дуги нI , з’являється напруга ззU , 

зменшується Uкер1, вихідна напруга к Uкер1 збільшується і кут керування 

тиристорами теж. 

Система керування тиристорами складається із шести схем порівняння і 

шести порогових елементів ПЕ , по одному на кожний тиристор. 

Джерело живлення АПР 402 має у своєму складі пристосування для 

плавного зростання струму дуги в період запуску. Це ємні кола, які 

уповільнюють на декілька секунд процес зростання опорного сигналу, через 

що здійснюється плавне стартове збільшення струму при виході на режим. 
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