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Технологія контактного зварювання 

1. Історія виникнення контактного зварювання 

Контактне зварювання як один із способів отримання нероз'ємних 

з'єднань відома з кінця минулого століття. У 1887 р. російський винахідник  

Н.Н.Бенардос запатентував точкове зварювання. Дещо пізніше Томсон 

(США) винайшов стикову зварку опором. Стикова зварка оплавленням була 

запропонована в 1903 р. Широке використання контактної зварки в нашій 

країні почалося в 30-х роках після створення індустріальної бази. 

В даний час контактна зварка - один з провідних способів нероз'ємного 

з'єднання деталей в різних галузях техніки. Вона відрізняється дуже високим 

ступенем механізації, роботизації, автоматизації і, як наслідок, високою 

продуктивністю .Завдяки вдосконаленню технологічного процесу і 

модернізації устаткування області її використання безперервно 

розширюються. 

Контактна зварка (за кордоном прийнятий термін «зварка опором) 

найбільш старий і поширений процес отримання нероз'ємних з'єднань 

металів. 

 У першій чверті XX в. контактна зварка набула широкого поширення за 

кордоном (США). У СРСР перші машини для контактної зварки були 

виготовлені в 1928 р. на Ленінградському заводі «Електрик». Радянські 

інженери і учені внесли великий внесок до розробки нових технологічних 

процесів контактної зварки. Л.М.Игнатьев винайшов  оригінальний  метод 

зварки опором . 

   Н.   У.   Гевелінг   запропонував   застосовувати   при   точковій зварці  

термічну  обробку   безпосередньо   в   електродах машини,    Р.    І.    Бабат    

винайшов    зварку    з використанням розряду конденсаторів. Були створені 

машини для всіх основних видів контактної зварки  потужністю до 600  Кв-а   

(стаціонарні, підвісні точкові, шовні, стикові, а також спеціальні машини для 

зварки труб, обіддя автомобільних і велосипедних коліс). 

Виробництво і вдосконалення устаткування для контактної зварки 

безперервно продовжувалося в нашій країні і у військові роки. Було освоєно 

серійне виробництво могутніх стикових машин для зварки рейок, машин для 

зварки заготовок інструменту. Автомобільні заводи ГАЗ і ЗІЛ організували 

для своїх потреб виробництво складних багатоелектродних машин, 

автоматичних підвісних машин. 

Великий розвиток в СРСР отримали контактна зварка рейок при 

відновленні шляхів, багато електродна зварка конструкцій 

суцільнометалевих вагонів, автомобілів і сільгоспмашин арматури  

залізобетону,  котельних труб, стикова зварка смуг і стрічок в 

металургійному виробництві і при будівництві нафто- і газопроводів, зварка 



в приладобудуванні, електронній і радіотехнічній промисловості, а також у 

виробництві різної побутової техніки. 

В даний час   контактна   зварка   є   провідним процесом отримання 

нероз'ємних з'єднань металів. Точкова зварка найбільш автоматизований 

процес, широко вживаний в масовому виробництві сучасних легкових 

автомобілів, конструкцій  літаків. 

Залізничні  рейки   (плети)   сполучають тільки  стиковою зваркою, цей 

же спосіб використовують при будівництві магістральних трубопроводів. 

Контактна зварка характеризується високими продуктивністю ступенем 

механізації і автоматизації, малими зварювальними деформаціями 

конструкцій і не вимагає допоміжних матеріалів (флюсів, присадного дроту, 

захисних газів); у переважній більшості випадків відсутні шкідливі викиди, і 

у зв'язку з цим не вимагається спеціальних вентиляційних пристроїв. 

Завдання в області контактної зварки до кінця  XX в. витікають з 

«Основних напрямів  економічного і соціального розвитку СРСР на  1986-

1990 роки і на період до 2000 року», затверджених на XXVII з'їзді КПРС. 

Основним напрямом розвитку  контактної   зварки   буде   збільшення   

продуктивності праці  на 23 - 25%, в аж приріст випуску продукції буде 

отриманий завдяки зростанню продуктивності праці. Значно підвищиться 

технічний рівень зварювального виробництва в результаті комплексної 

автоматизації технологічних процесів   (в середньому    в   2   рази).    На 

основі   використання    сучасних досягнень науки і техніки необхідно 

забезпечити розробку, виробництво і впровадження автоматичних 

маніпуляторів (промислових роботів) для зварки і транспортування деталей у 

виробництві зварних конструкцій, систем автоматичного управління і 

контролю з використанням МІКРОЕОМ, гнучких переналагоджуваних 

виробництв зварних вузлів (виробів). 

Необхідно також істотно підвищити якість і надійність зварних з'єднань і 

зварних конструкцій шляхом розробки і застосування нових методів 

контролю безпосередньо в процесі отримання зварного з'єднання, а також 

способів  неруйнівного контролю готових зварних вузлів (з'єднань). Це буде 

досягнуто оснащенням зварювальних машин системами управління і 

контролю із застосуванням електронно-обчислювальної техніки і 

дослідженням нових параметрів якостей; зварки і фізичних явищ, які можуть 

стати базою розробки нових методів неруйнівного контролю готових зварних 

конструкцій. 

 

 

 



2. Характеристика контактного зварювання. 

Контактне зварювання — основний вид зварювання термомеханічного класу. 

Нагрівання металу проходить у результаті виділення тепла в зоні контакту   

зварюваних деталей при пропусканні через них великого зварювального 

струму. При проходженні струму в місці дотику деталей виникає великий 

електричний опір і виділяється тепло, яке  нагріває метал до пластичною 

стану. Після цього деталі стискаються і виникає нероз'ємне з'єднання.  

Основними способами контактного зварювання є: 

 Стикове; 

 Точкове; 

 Шовне.  

Точкове зварювання(ТЗ) спосіб, при якому деталі зварюються не по всій 

поверхні з'єднання, а в окремих точках, при контакті електродів, що 

здавлюють метал та підводять струм. 

Для з'єднання деталей застосовують різні 

прийоми ТЗ , які в основному 

характеризуються способом підведення 

струму. Найбільшого застосування набуло 

зварювання двома електродами з 

двостороннім підведенням струму, що 

застосовується в більшості машин для ТЗ. 

Іноді як один з електродів використовують 

плоску підкладку, що створює зручність 

для зварювання - прихватка в процесі 

складання деталей в різних 

пристосуваннях. Для цієї мети мідні підкладки встановлюють в місці 

встановлення зварювальних точок. При цьому міцність деталей повинна бути 

такою, щоб під дією зусилля електроду вони не прогиналися (не 

деформувалися) в місці зварювання. Зварювання деталей, з яких одна 

тонкостінна і порожниста, виконують з використанням струмопровідної 

вставки. Використовують також електроди, поверхня яких відповідає формі 

деталей. 

При точковому зварюванні листи з'єднують внапусток і затискають між 

мідними електродами, через які пропускають струм від трансформатора. 

Метал у точці опору сильно нагрівається внаслідок підвищення опору при 

проходженні струму (0,01-0,5 с). Потім струм вимикають й деталі стискають 

за допомогою спеціального механізму електродами. 

При виготовленні багатьох конструкцій (вагонів, кузовів автомобілів тощо) 

використовують різні способи точкового зварювання:  

 рельєфне (пресове); 

 автоматичне багато точкове; 

 однобічне точкове.  

Точкове зварювання проводять на м'яких і жорстких режимах. 



 М'якому режимові характерні відносно мала густина струму (70-160 А/мм
2
), 

велика тривалість циклу (0,5-3 с) при порівняно низькому тиску (15-40 МПа). 

При жорсткому режимові густина струму становить 160-360 А/мм
2
, 

тривалість зварювання 0,2-1,5 с і тиск - до 150 МПа. М'які режими 

застосовують для зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей, а 

жорсткі - для корозієстійких сталей, алюмінію та мідних сплавів. 

 

Шовне зварювання (ШЗ) - спосіб, при якому між деталями, що сполучаються, 

утворюється шов, що складається з окремих зварних точок (литих зон), що 

перекривають або що не перекривають один одного.   

За наявності перекриття точок шов 

буде герметичним. При зварюванні 

без перекриття шов практично 

відрізняється від ряду точок 

(точкового шва), отриманих при ТЗ. 

Особливістю ШЗ є наявність двох 

(або одного) дискових електродів-

роликів, що обертаються, між якими 

із зусиллям стискуються і 

прокатуються деталі, що 

сполучаються. До роликів 

підводиться струм для нагріву і 

розплавлення металу (як при ТЗ) в місці з'єднання. 

ШЗ може виконуватися при безперервному рухові деталей і безперервному 

протіканні струму. Цей спосіб знаходить обмежене застосування у зв'язку з 

сильним перегрівом поверхні деталей, що контактує з роликами, і 

застосовується при великих швидкостях зварювання. Найбільшого 

розповсюдження набуло переривисте ШЗ, при якому деталі переміщуються 

безперервно, а струм включається і вимикається на певні проміжки часу, і 

при кожному включенні (імпульсі) струму утворюється одинична лита зона. 

Перекриття литих зон, необхідне для герметичності шва, досягається при 

певному співвідношенні між швидкістю руху деталей і частотою імпульсів 

струму.  

Різноманітні прийоми ШЗ в основному відрізняються розташуванням і 

формою роликів щодо зварюваних деталей . Двостороннє ШЗ аналогічне 

точковому двосторонньому. Замість 

одного з роликів може бути 

застосована оправка, що щільно 

контактує з внутрішньою деталлю. 

Для зварювання нерухомих деталей 

кільцевим швом на площині 

використовується верхній ролик, 

який обертається навколо своєї осі і 

осі шва. Нижня деталь контактує з 

електродом у формі «чашки». 



Стикове зварювання(СЗ) — спосіб, при якому деталі з'єднуються 

(зварюються) по всій площині їх дотику під дією стискаючого зусилля і 

нагріву. При стиковому зварюванні деталі закріплюють у затискачах і 

пропускають струм від трансформатора, зближуючи кінці деталей. В 

площині дотику деталі швидко нагріваються до зварювальної температури. 

Потім струм вимикають, а деталі стискають. Цим способом зварюють рейки, 

труби, стрижні, свердла, ланцюги, різці тощо. 

 

Існує  два способи стикового зварювання: 

зварювання опором, при якому торці деталей нагрівають до пластичного 

стану, а потім стискають; 

зварювання оплавленням , коли поверхні торців доводять до стану 

плавлення, після чого їх стискають. 

 Розрізняють зварювання безперервним і перервним 

(імпульсним)оплавленням, а також оплавленням з підігрівом. Для захисту 

металу від взаємодії з газами  при стиковому зварюванні хімічно активних 

металів використовують захисні інертні гази. Проблемою стикового 

зварювання є необхідність видалення задирок металу, які утворюються при 

стисканні, їх зачищають вручну або механічним способом відразу після 

зварювання.  

При нагріві і стисненні металу в зоні стику утворюється з'єднання без 

розплавлення металу. 

Для отримання високої і стабільної якості зварні з'єднання повинні мати 

цілком певні розміри. До розмірів точкових, шовних і рельєфних з'єднань 

відносяться діаметр литого ядра точки або ширина литої зони. Разом з 

однорядними точковими швами іноді застосовують дворядні з шаховим 

розташуванням зварних точок, які характеризуються збільшеною шириною 

зашморгування і відстанню. Розміри точкових, рельєфних і шовних 

розрахункових (силових) з'єднань приведені в ГОСТ 15878—79, який 

передбачає дві групи з'єднань: 

 група А з нормальними розмірами; 

 група Б із зменшеними розмірами. 

 Діаметр (ширина литої зони) у з'єднань групи Б на 25-30%, а довжина на 20- 

25% менше, ніж відповідні розміри групи А. Міцність точкових і рельєфних 

з'єднань групи Б в середньому удвічі менша, ніж у з'єднань групи Б. 

 

 

 

 

 

 



3. Обладнання , інструменти для контактного зварювання  

Характеристика обладнання для контактного зварювання. 

Теоретичну основу технології складає ряд фізико-хімічних процесів, що 

протікають при формуванні з'єднань. Технологія визначає вимоги до 

зварювального устаткування. 

Зварювальне устаткування - комплекс пристроїв (механічних і електричних), 

що забезпечують виконання заданої технології виробництва зварних 

конструкцій. Устаткування складається з машини, засобів механізації і 

автоматизації, апаратури управління технологічним процесом зварки . 

Машина складається з двох частин:  

 механічна частина, що включає конструктивні елементи, що 

створюють жорсткість і міцність (корпус, станина, кронштейни і т. д.), 

приводи для стиснення і переміщення деталей і елементи вторинного 

контуру машини (консолі, електродотримач, електроди);  

 електрична частина, що складається з джерела зварювального струму 

(зварювального трансформатора, випрямляча, перетворювачів струму, 

акумулятора електричної енергії - батареї конденсаторів і т. д.) і 

вторинного контуру для підведення струму від джерела  живлення  до 

електродів. 

Засобами механізації і автоматизації є пристосування до універсальних 

машин, роботи, автоматичні пристрої, які забезпечують зборку, установку 

деталей перед зварюванням, переміщення їх під час зварювання і знімання 

зварених вузлів, заміни форми деталей до, і після зварювання, зачистку 

деталей, електродів і роликів і т.д. 

Апаратура управління визначає задану послідовність і тривалість всіх або 

частини операцій зварювального процесу, управління і регулювання 

основних електричних і механічних параметрів режиму зварювання, 

контроль і управління зварювальним процесом по узагальнюючим 

параметрам, управління приводами засобів механізації та автоматизації, а 

також збір і обробку інформації про стан приводів машини, про простої, про 

кількість з'єднань і якості зварювання за зміну, добу і т. д. У ряді випадків 

апаратура управління з обмеженими функціями вбудовується в машину. 

 

Зварювальні кліщі. 

Широке застосування точкового зварювання у виробництві виробів великих 

габаритних розмірів, як наприклад вагонів, літаків, автомобілів, легких 

будівельних металоконструкцій і т. д., зажадало створювати пересувні й 

переносні точкові машини та переносні пристосування до нерухомих машин, 

що дозволяють зварювати вироби великих розмірів.  

Переносні пристосування для точкового зварювання мають різні назви:  

кліщі, скоби, зварювальні пістолети для точкового зварювання. 



У більшості випадків для точкового зварювання найбільш зручні приклади 

конструкції кліщів для контактного зварювання пристосування, що 

з'єднуються зі 

зварювальним 

трансформатором 

гнучкими проводами, 

при цьому по виробу 

пересувається лише 

одне зварювальне 

пристосування, що має 

порівняно невелику 

вагу, а найбільш важка 

частина контактної 

машини, тобто 

зварювальний трансформатор , залишається на місці.  

Провід або кабель для приєднання зварювальних пристосувань має 

спеціальний пристрій, що забезпечує мінімальну індуктивність 

зварювального ланцюга і мінімальну вагу кабеля. Для зменшення ваги 

гнучкий багатожильний кабель закріплюють в гумовий шланг і 

охолоджується проточною водою. Подібні пристосування широко 

застосовуються, наприклад, у виробництві автомобілів. У деяких випадках 

для зварювання металу малої товщини виявляються зручними однополюсні 

зварювальні пістолети. Пістолет приєднують до одного кінця вторинної 

обмотки зварювального трансформатора, інший кінець обмотки приєднують 

до виробу. Це дозволяє отримати зварну точку в будь-якому місці виробу, 

причому без підведення електрода зі зворотного боку металу. 

 

Машина стаціонарна для контактного шовного зварювання КШ 001-02. 
Стаціонарна машина призначена для 

контактного шовного зварювання 

поперечним швом деталей з 

низьковуглецевих сталей з гальванічним 

покриттям і без покриття, легованих 

сталей. Машина виготовлена з 

шарошечним приводом і нахиленими під 

кутом 6 ° один до одного електродами 

для приварки днищ до обичайок з 

листової сталі, як з гальванопокриттям, і 

без покриття.  Машина оснащена 

системою керування зварювальним 

процесом, побудованому на 

програмованому контролері, що 

забезпечує автоматичну стабілізацію 

заданих параметрів з індикацією 

фактичних значень.  



Машина для контактного точкового зварювання МТР-1211ЕК 

Призначення - для контактної 

точкової зварки змінним 

струмом виробів з 

низьковуглецевої сталі і 

хрестоподібних з'єднань 

стрижнів арматури. 

Споживчі властивості: 

компактна і зручна в 

експлуатації машина; 

дозволяє зварювати широкий 

асортимент виробів за 

рахунок радіального ходу 

електрода, регулювання 

вильоту електродів і їх 

вертикального або похилого 

розташування; 

гарантія 1 рік, постачання 

запчастин, налагодження, ремонт та відновлення. 

 

 

Машина для контактного точкового зварювання МТ-501 СЕЛМА 

(Україна) 

Переваги: 

 Ступінчасте регулювання зварювального 

струму. Плавне регулювання тривалості 

проходження зварювального струму. 

Наявність захисту від перегріву. 

Регулювання зусилля стиснення і розчину 

електродів. Клас ізоляції Н по ГОСТ 8865-

70. Водяне охолодження електродів. Малі 

габаритні розміри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічні характеристики 
Назва параметру Значення 

Напруга мережі,В 2*380 

Частота мережі, Гц 50 

Число ступенів регулювання 2 

Найбільший вторинний струм, кА 5 

Найбільший робочий струм, кА 2,5 

Виліт електродів, мм  

Найбільше зусилля стиску кГ/см
2 

275 або 500 

Номінальний розчин електродів, мм 25 

Товщина зварювальних матеріалів: 

Листи 

Стержні круглого перерізу 

 

Від 0,5+0,5, від 2,0+2,0 

5+5 

Продуктивність, зварок/хв. 5-15 

Габаритні розміри, мм 250*500*1350 

Маса,кг 100 

 

 


