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    В Професійно-технічному училищі № 16 
міста Мала Виска в 2018 році відкрито 
Навчально-практичний центр 
зварювальних робіт,який оснащено 
сучасним обладнанням фірми Fronius. Це 
дало змогу впроваджувати в навчальний 
процес нові види та способи зварювання,а 
саме зварювання легованих сталей та 
кольорових металів за допомогою методик 
зварювання MMA,MAG,TIG та MIG.Метод 
зварювання TIG дає змогу проводити 
зварювання неплавким електродом в 
середовищі інертних газів. 



Діяльність навчально-практичного 

центру зварювальних робіт 



Вступний інструктаж в 

НПЦ 



ЗВАРЮВАЛЬНА СИСТЕМА TIG 
Газовий редуктор 

Захисний газ 

Блок  охолодження 

Зварювальний 
пальник 

Джерело 
живлення 



Fronius  MagicWave190 





 

Деякі види металів не можуть бути 
зварені звичайним зварюванням. У 
разі використання електродів шов 

виходить не міцним і не може 
забезпечити щільного з'єднання. 

Для кольорових металів, легованої 
сталі і сплавів потрібно аргонно-

дугове зварювання.  
 



 
 

Чим спосіб зварювання в середовищі аргону відрізняється 
від інших?   

Виконання зварювальних робіт 
завжди вимагало певної 
профільної освіти. Але сучасні 
технології дозволили настільки 
спростити цей процес, що 
завдяки спеціальному 
обладнанню вдається 
отримати якісний результат 
навіть в домашніх умовах. 
Принцип роботи аргонно - 
дугового зварювання також 
відрізняється простотою, що 
дозволяє використовувати його 
навіть непрофесійним 
робітникам 

 

Основна відмінність зварювання 
з аргоном від звичайного 
електродного методу полягає 
в тому, що роботи 
проводяться з використання 
захисної хмари створеної за 
допомогою аргону. При цьому 
температура в стовпі дуги 
сягає 2000 ° C. 



Особливості  технологічного процесу : 

     Електрод необхідно 
розташовувати якомога 
ближче до поверхні 
оброблюваного металу. Це 
дозволяє забезпечити 
необхідну температуру 
зварювальної ванни при 
аргонно-дуговому зварюванні 
та забезпечити необхідну 
товщину шва і глибину 
провару. Чим далі електрод від 
металу, тим нижча якість 
накладеного шва. 
Спрямованість рухів :вести 
електрод необхідно уздовж 
шва. Відсутність коливання 
допомагає створити естетично 
привабливий шов. 



ПРИНЦИП GTAW (TIG) 

Газовий захист 

Вольфрамовий 
електрод 

Присадковий дріт  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РІЗНОВИД СТРУМУ ДЛЯ TIG- 
ЗВАРЮВАННЯ 

 
 

 / Постійний струм (DC) - 

 На електроді мінус, якщо плюсова полярність, 
електрод буде руйнуватись. 

 / Змінний струм (AC ~) 

 В основному використовується для Aluminium, 
Magnesium, в зв'язку з оксидною плівкою на 
поверхні, має вплив очищення та тривалий строк 
служби електроду. 



 
ПІДПАЛ ДУГИ В TIG ЗВАРЮВАННІ 

 
-КОНТАКТНИЙ ПІДПАЛ ДУГИ 
Слід уникати, оскільки це призводить до 
включення вольфраму - запалювання SOFT-
START може допомогти зменшити цей вплив. 
 
-БЕЗКОНТАКТНИЙ ПІДПАЛ ДУГИ 
 Високочастотний імпульс (HF) 
Підпал зі зворотною полярністю (RPI) 



АВТОМАТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ КУЛЬКИ 
ОПЛАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОДУ 



 
ARGON 

 Аргон видобувається з 
повітря під час 
виробництва кисню. 

  Аргон - універсальний газ 

  Хороший носій дуги 

 Хороші характеристики 
запалювання 

 Потік захисного газу 
вимірюється в літрах на 

     хвилину, найчастіше 
встановлюється від 6 до 

    10 л / хв. 



HELIUM 
 Гелій можна видобувати з 

природного газу або 
безпосередньо з атмосфери: 

  В 9 разів краще 
теплопередача, ніж аргону 

  Можливі більш високі 
швидкості зварювання 

 Зниження пористості 
  Ширше і глибше 

проникнення 
  Гірші характеристики 

запалювання 
 Більш високі зварювальні 

струми 
  Вище споживання газу (гелій 

легше, ніж повітря) 



 
 
 

ВОЛЬФРАМОВИЙ ЕЛЕКТРОД 
   Кут заточки 15-20° 

  Заточування вздовж 
осі 

  Точність до центру 
осі 

  Оксиди покращують 
підпал 

 Властивість і 
стабільність дуги 





Дякую за 
увагу 


