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Кількісне зростання видів та марок електрозварювального обладнання, 

що застосовується в промисловості з різними частотними діапазонами 

створюваних ними електромагнітних полів (ЕМП) вимагає контролю та 

дотримання санітарних норм [1] цього шкідливого та небезпечного 

виробничого фактора, розробки методів та засобів захисту обслуговуючого 

персоналу. 

Контактне зварювання – це основний спосіб зварювання тиском, при 

якому з’єднання утворюється за допомогою нагрівання електричним струмом 

та стисканням зварювальних деталей в зоні контактування. На долю 

контактного зварювання в даний час припадає більше 30 % загального об’єму 

виробництва зварювальних конструкцій [2]. У даний час контактне зварювання 

міцно утримує друге місце на ринку обладнання для зварювання, доля її 

застосування має тенденцію подальшого зростання [3].  

Аналіз форми зварювального контуру машини показує, що вона може 

бути віднесена до одного з класів геометричних фігур. Зокрема для машин 

контактного зварювання, що розглядаються, він представляє собою 

незамкнутий з однієї сторони прямокутник, оскільки кабелі підвісної точкової 

машини утворюють дві паралельні лінії. Основним геометричним розміром 

конфігурації джерела випромінювання для прямокутника є половина більшої 

сторони, для двохпровідної лінії – половина відстані між провідниками. Робоча 

ділянка визначається у відповідності з типом машин, режимом її роботи та 

технологічним процесом обробки деталі. 

Зазначимо, що часові параметри імпульсів струму, а також наявність в 

ланцюзі (контурі) зварювального струму змінного опору «точки зварювання» 

визначає перетворення (зміни) вхідного сигналу (спектра), а форма сигналу МП 

повність визначається формою кривої зварювального струму. 

Мета даної роботи – на основі аналізу форми та інтенсивності сигналів 

МП дати адекватну гігієнічну оцінку зміни відносного енергетичного 

навантаження (ВЕН) МП на робочому місці зварника при основних параметрах 

контактного точкового зварювання для визначення необхідної ефективності 

захисту від цих полів. 

При проведенні експериментів в лабораторіях Інституту 

електрозварювання ім. Є.О.Патона можливі режими контактного точкового 

зварювання моделювались з урахуванням наступних міркувань. 

По-перше, режими зварювання визначаються можливостями, що  

закладені в конструкцію зварювального обладнання та апаратури керування. В 

сучасному обладнанні для контактного зварювання режими достатньо великі і 

регулювання тепловкладання в зварюване з’єднання здійснюються:  

 перемиканням ступенів потужності зварювального трансформатора; 
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 зміною тривалості протікання імпульсів синусоїдального 

повнофазного струму частотою 50 Гц в одній пачці; 

 зварюванням (і теплообробкою зварного з’єднання в електродах 

машини для зварювання) декількома (до трьох) пачками синусоїдальних 

повнофазних імпульсів з регулюванням кількості імпульсів в пачці та часу пауз 

між пачками; 

 фазовим регулюванням нагрівання (зварювального струму) в 

кожній пачці (α=20-180°); 

 модуляцією передніх та задніх фронтів пачок імпульсів, тобто 

певного числа імпульсів від нульового до амплітудного значення. 

По друге, оскільки апаратура управління зварювальним циклом 

передбачає (дозволяє) ці регулювання, технологи зварники використовують їх 

під час роботи не завжди обґрунтовано і без врахування вимог ДСН 3.3.6.096-

2002. 

Тому змодульовані в експериментах режими роботи зварювального 

обладнання можна вважати можливими і такими, що відповідають реальним 

виробничим вимогам, оскільки зварювались реальні зразки виробів. 

Для правильного тлумачення отриманих результатів необхідно дати деякі 

пояснення. Найменш безпечним режимом зварювання є режим однією пачкою 

синусоїдальних повнофазних імпульсів зварювального струму, що 

підтверджується отриманими результатами (див. рис. 2, 1-ий ступінь 

трансформатора), причому наскільки можна більшої тривалості та меншим 

струмом (так званий «м’який» режим зварювання). В цьому випадку спектр МП 

має найменшу кількість гармонічних складових з мінімальними амплітудами. 

Цей режим зварювання було взято за «контрольний», з яким можна 

порівнювати інші можливі режими зварювання, отримані результати й 

проводити порівняльний аналіз. В реальному житті, виробники віддають 

перевагу більш виробничим режимам, тому за контрольний режим було 

прийнято «жорсткий» режим зварювання зразків (2+2) мм з вуглецевої сталі 

однією пачкою 10 синусоїдальних повнофазних імпульсів зварювального 

струму (Iзв=12 кА, U=0,69 В) частотою 50 Гц на 1-му (мінімальному) ступені 

регулювання потужності трансформатора. Зварювальна машина МТ-2202, на 

якій проводились дослідження має чотири ступені трансформатора. Зазначимо, 

що при переході від описаного, найбільш простого режиму зварювання до 

більш складного, технологи зазвичай використовують більш високу ступінь 

потужності трансформатора; при цьому повинен зберігатися баланс енергії, що 

вкладається (тепловкладання) в утворення зварного з’єднання при зварюванні 

на різних режимах. Таким чином, при порівняльному аналізі сигналів МП 

(спектрів), в загальному випадку, необхідно пам’ятати про необхідність 

нормування отриманих даних, якщо дані отримані не при зварюванні натурних 

зразків з наступними порівняльними механічними дослідженнями зварних 

з’єднань. 

Дані отримані в результаті досліджень показують, що найбільші рівні 

ВЕН у робочій зоні перед машиною для зварювання розміщуються в 

горизонтальній площині XOY, яка проходить через точку зварювання, в даному 
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випадку на висоті h=1000 мм від неферомагнітної підлоги. Проведемо короткий 

аналіз результатів дослідження магнітної обстановки на робочому місці 

зварника перед машиною зварювання в залежності від можливих параметрів 

режиму зварювання. 

Зварювання однією пачкою 10 синусоїдальних повнофазних імпульсів 

зварювального струму частотою 50 Гц (рис. 1) є мінімально несприятливим з 

санітарно-гігієнічної точки зору за рівнем магнітного впливу на зварників, в 

порівнянні з тими що розглядаються далі. 

 

 

Рис. 1. Осцилограма та спектрограма  сигналу МП 

 

Крива 1 та 2 представлена на графіку (рис. 2) ВЕН = f(L) в площині ZOY 

на висоті h = 1000 мм від підлоги визначають ділянку (між ними) зміни ВЕН 

при роботі на різних ступенях регулювання потужності (від 1до 4). З графіків 

видно, що для розглянутого режиму можливі значення ВЕН, наприклад для L = 

200 мм перевищують регламентовані ВЕН мають проміжні значення. На 

відстані L = 430 мм від осі зварювальних електродів машини ці значення не 

перевищують допустимих. Зазначимо, що при зменшенні тривалості пачки ВЕН 

= f(L) збільшується ВЕН для розглянутого режиму зварювання повнофазними 

синусоїдальними імпульсами, прийнятий нами за «контрольний». 

При використанні кута фазового регулювання α= 45° (крива 3) на відстані 

L = 200 мм це приводить до збільшення ВЕН в 1,6 рази в порівнянні з режимом 

1, на першій ступені, на відстані L = 400 мм в 3 рази, що відповідає режиму 

зварювання повнофазними імпульсами на 4 ступені потужності 

трансформатора, а для L = 600 мм ВЕН перевищує допустиму (крива 7). 

Зварювання на режимі α=90° (крива 4), (орієнтовно 3-4 ступенів 

потужності трансформатора) результат аналогічний попередньому з деяким 

збільшенням значень ВЕН = f(L). 

Як видно з графіка збільшення кута фазового регулювання α=120-140° 

(крива 5-6), (орієнтовно 4 ступенів потужності трансформатора) призводить до 

подальшого збільшення ВЕН = f(L). На відстані L = 200 мм ВЕН нижче, ніж для 

4 ступені «контрольного» (крива 2) режиму зварювання,  при L = 400 мм ВЕН 

перевищує значення «контрольного» режиму для 1 ступені регулювання ~ в 4-5 

раз, а при L = 600 мм в 2-3 рази «контрольного» режиму для 4 ступені 

регулювання і ~ 2 рази допустиме значення. 

Виконані дослідження показали, що будь-які зміни режиму зварювання, в 

порівнянні з режимом зварювання однією пачкою повнофазних імпульсів 

зварювального струму, призводить до збільшення відносного енергетичного 
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навантаження (ВЕН) МП на робочому місці зварника, яке перевищує 

нормативне на відстані до 0,8-1,0 м від електродів зварювальної машини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Залежності ВЕН МП в робочій зоні від відстані до електродів 

зварювальної машини МТ-2202 та параметрів режиму зварювання: 1 – для 

однієї пачки 10-ти імпульсів зварювального струму з модуляцією переднього та 

задніх фронтів (по одному напівперіоду), 1-й (мінімальний) ступінь 

трансформатора; 2 – те ж саме, 4-й (максимальний) ступінь трансформатора; 3 

– для кута фазового регулювання нагрівання α=45°, 1-й ступінь 

трансформатора; 4 – α=90°, 1-й ступінь трансформатора; 5 – α =140°, 1-й 

ступінь трансформатора; 6 – α=120°, 1-й ступінь трансформатора; 7 – гранично 

допустиме ВЕН МП 5-ти годинної експозиції.  
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