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1 Загальні відомості

Основним видом джерел живлення дуги змінного струму є зварювальні трансформатори.
Взагалі трансформатор – це електричний апарат, призначений для перетворення однієї змінної
напруги в іншу змінну напругу тієї ж частоти.

Зварювальний трансформатор розподіляє силову мережу та зварювальне коло, понижує 
напругу мережі до напруги, необхідної для зварювання, забезпечує формування необхідної 
зовнішньої характеристики та регулювання зварювального струму. Зварювальні 
трансформатори належать до спеціального виду силових понижуючих трансформаторів. 
Вторинна напруга трансформатора при холостому ході повинна забезпечувати надійне 
повторне запалювання і стійке горіння дуги. Зовнішні характеристики зварювальних 
трансформаторів, як правило, падаючі.

Існують два принципово відмінних шляхи створення таких джерел.

Перший – на основі трансформатора T із жорсткою зовнішньою характеристикою. 
Падаюча характеристика джерела забезпечується в цьому випадку додатковим вмиканням в 
коло дуги котушки із феромагнітним осердям – дроселя L, що володіє значним індуктивним 
опором (рис. 3.1,а).



Другий – на основі трансформатора із падаючою зовнішньою характеристикою, яка 
забезпечується створенням різними способами підсилених (збільшених) магнітних полів 
розсіювання (тобто збільшеного індуктивного опору) самого трансформатора (рис. 3.1,б).

Конструкції зварювальних трансформаторів різноманітні. В залежності від способу 
формування зовнішніх характеристик і регулювання режиму зварювання розрізняють 
трансформатори із механічним та електричним регулюванням. До першої групи входять 
трансформатори, пов'язані із застосуванням рухомих обмоток та частин магнітопроводу, до 
другої – трансформатори із підмагнічуванням магнітопровода постійним струмом та 
тиристорним регулюванням. В обох групах зварювальних трансформаторів повинна бути 
забезпечена можливість регулювання в широких межах зовнішніх характеристик, що 
необхідно для налагодження режимів зварювання.

Для ручного дугового зварювання застосовують трансформатори із механічним 
регулюванням. Діапазон номінальних струмів при РДЗ складає 125…300 А. Для 
механізованого зварювання під шаром флюсу застосовують тільки трансформатори із 
електричним регулюванням, що дозволяють забезпечувати стабілізацію режиму зварювання 
та його дистанційне регулювання. Виконуються на зварювальні струми до 2000 А. У 
трансформаторах для РДЗ робоча напруга U2 і зварювальний струм і2 пов'язані 
співвідношенням:

У трансформаторах для зварювання під флюсом на струмах до 1000 А:

та 

на струмах до 2000 А.

2 Елементи теорії трансформаторів

Трансформатор складається з двох або більше електрично не пов'язаних між собою 
обмоток, розташованих на замкненому сталевому магнітопроводі. Для зменшення витрат на 
вихрові струми магнітопроводи виготовляються з листової електротехнічної сталі товщиною 
0,35 та 0,5 мм.



За характером будови магнітного кола розрізняють трансформатори броньового та 
стержньового типу, а за конструкцією обмоток – трансформатори із циліндричними та 
дисковими обмотками. Зварювальні трансформатори мають, як правило, стержньовий тип 
осердя. Осердя броньового типу мають, в основному, трифазні трансформатори.

В трансформаторах їз циліндричними обмотками (рис. 3.2,а) первинна і вторинна 
обмотки намотуються концентрично одна поверх іншої, у трансформаторах із дисковими 
обмотками первинна та вторинна обмотки звичайно рознесені одна відносно іншої на 
стержнях магнітопровода (рис. 3.2,б).

Якщо на холостому ході, коли вторинна обмотка розімкнена, до первинної обмотки 
прикласти змінну напругу, по ній почне протікати струм холостого ходу і0. Намагнічуюча 
сила первинної обмотки 0 w1 i  (де w1 - кількість витків первинної обмотки) створює в осерді⋅
основний магнітний потік Ф0 (рис. 3.3). Цей потік за законом електромагнітної індукції 
наводить у первинній і вторинній обмотках е.р.с. Е1 та Е2:

При синусоподібній зміні основного магнітного потоку е.р.с. Е1 та Е2 можуть бути 
знайдені у відповідності із (3.1) наступним чином:



де ω = 2π ƒ - колова частота змінної напруги; f - частота струму електричної мережі;

Отримані рівняння свідчать, що е.р.с. відстають за фазою від основного потоку, що їх 
викликав, на кут 90˚, а діючі їх значення будуть дорівнювати:

Ці рівняння характеризують роботу “ідеального” трансформатора. В реальних 
трансформаторах часина магнітного потоку, створеного первинною обмоткою, замикається 
окрім осердя у повітряному зазорі між котушками, утворюючи потік розсіювання Фр (рис. 
3.3)

Повний магнітний потік в магнітопроводі трансформатора в цьому випадку буде 
складати:

Ступінь розсіювання магнітних потоків залежить від конструктивного виконання 
обмоток і оцінюється коефіцієнтом магнітного зв'язку:

Якщо цей коефіцієнт наближається до одиниці (Км ≈ 1), коли розсіювання практично 
відсутнє, то такий трансформатор називають трансформатором із нормальним магнітним 
розсіюванням. Коефіцієнт магнітного зв'язку, менший одиниці Км<1 (при Фр ≠ 0) 
характеризує трансформатор із збільшеним розсіюванням. Потік розсіювання, прямо 
пропорційний первинному струму, співпадає із ним за фазою та індукує в первинній обмотці 
е.р.с. розсіювання Ер

Для реального трансформатора із урахуванням (2.3), (2.4), (2.5), (2.6) можливо записати:



Співвідношення n = E1/E2 = W1/ W2 відіграє важливу роль при аналізі процесів і має 
назву коефіцієнта трансформації. При холостому ході падіння напруги у первинній обмотці 
мало, тому е.р.с. E1 практично дорівнює напрузі U1, тобто для “ідеального” трансформатора 
U1 = E1, U2 = E2 і коефіцієнт трансформації:

Для реального трансформатора:

і згідно (3.7) коефіцієнт трансформації такого трансформатора складає:

і визначається конструктивними особливостями його обмоток.

3 Схема заміщення трансформатора

В реальному трансформаторі індуктивність розсіювання вважають ввімкненою 
послідовно у зварювальне коло у вигляді еквівалентної реактивної котушки (дроселя). Аналіз 
цієї схеми (рис. 3.4) утруднений необхідністю водночас розглядати електричні та магнітні 
процеси



Зручніше розглядати роботу трансформатора за допомогою схеми заміщення. В такій 
схемі магнітний зв'язок між колами первинної та вторинної обмоток трансформатора 
замінюється електричним. така заміна припустима, якщо схема заміщення буде еквівалентною
дійсному трансформатору, тобто  якщо потужність, що споживається, та корисна потужність, 
коефіцієнт корисної дії та коефіцієнт потужності, зсув фаз, знайдені за схемою заміщення, 
будуть дорівнювати дійсним величинам в реальному трансформаторі.

Для виконання умов еквівалентності необхідно здійснити приведення всіх параметрів 
однієї з обмоток до іншої. В зварювальних трансформаторах вторинна обмотка визначає 
режим зварювання, тому здійснимо приведення параметрів первинної обмотки до вторинної. 
Приведені параметри позначимо тими ж самими буквами, що і на рис. 3.4, але зі штрихом ' 1 ' 
U1 , R і т.д. (рис. 3.5).

Для виконання умов приведення всі приведені первинні величини повинні бути 
визначені через відповідні дійсні первинні величини. Оскільки усі елементи схеми з'єднані 
послідовно і через них протікає однаковий струм, то:

Із умови рівності витрат потужності на активних опорах у дійсному трансформаторі і 
схемі заміщення можливо записати:

Звідки знаходимо:

Із умови рівності повних потужностей дійсного та приведеного первинного кола 1 1 ' 1 ' 
1 U i = U i знаходимо приведену напругу первинної обмотки:



де U20 - напруга холостого ходу вторинної обмотки трансформатора. Рівняння 
залежності вторинної напруги від струму навантаження буде мати вигляд (згідно рис. 3.4)

У рівнянні (3.9) можливо виділити окремо величини, що відносяться до обмоток самого 
трансформатора ( 2 ' 2 1 ' 1 R ,R , х , х ) та реактивної котушки в колі дуги (Rр, Хр) і записати 
рівняння (3.9) у вигляді:

де Rт та хт – активний та реактивний опір трансформатора, сума яких складає повний 
еквівалентний (приведений) опір трансформатора Zекв. Тоді:

Це рівняння зовнішньої характеристики зварювального трансформатора. Воно 
відповідає джерелу живлення у загальному вигляді. тому схема заміщення може бути 
вихідною для обґрунтування принципу дії і методів налагодження режиму зварювального 
трансформатора.

Використовуючи основне рівняння зовнішньої характеристики трансформатора (3.11) 
розглянемо його роботу в режимі навантаження та короткого замикання.

Як вже відмічалось, зовнішня характеристика зварювального трансформатора, як 
правило, повинна бути падаючою. Згідно рівняння (3.11) падаюча характеристика джерела 
досягається за рахунок падіння напруги на повному опорі трансформатора Zекв = (R R ) j(x x )
т + р + т + р .

Оскільки активні опори Rт та Rр відносно незначні у порівнянні з індуктивними 
опорами можливо прийняти Zекв j(x x ) ≈ т + р . З урахуванням цього припущення можливо 
представити спрощену векторну діаграму навантаженого зварювального трансформатора у 
вигляді (рис. 3.6):



З представленої векторної діаграми можливо отримати основне рівняння роботи 
трансформатора:

З рівняння (3.12) випливає, що падаюча характеристика зварювального трансформатора 
може визначатись або падінням напруги на індуктивному опорі обмоток трансформатора хт, 
або падінням напруги на індуктивному опорі окремої реактивної обмотки хр. Перший випадок
має місце у трансформаторах із штучно збільшеним магнітним розсіюванням, коли хт має 
помітну величину, а хр наближається до нуля (реактивна обмотка відсутня). У 61 другому 
випадку, який відповідає трансформаторам із нормальним магнітним розсіюванням, 
індуктивний опір обмоток хт наближається до нуля завдяки конструктивним особливостям їх 
виконання, а падаюча зовнішня характеристика створюється за рахунок падіння напруги на 
значному індуктивному опорі хр реактивної обмотки (дроселя). 

В режимі короткого замикання, коли напруга на дузі Uд ≈ 0 , струм короткого замикання
буде складати:

Звідси, струм короткого замикання зварювального трансформатора залежить, в 
основному, від напруги холостого ходу джерела і обмежується величиною індуктивних опорів
хт та хр.

4 Класифікація електромагнітних схем зварювальних трансформаторів

Електромагнітна схема характеризує конструкцію трансформатора, взаємне 
розташування обмоток та схему їх вмикання. За вказаними ознаками розрізняють дві 
електромагнітні схеми зварювальних трансформаторів: 

1) трансформатори із нормальним магнітним розсіюванням та додатковою реактивною 
котушкою – дроселем;

2) трансформатори із збільшеним магнітним розсіюванням.

В свою чергу, до першої групи входять наступні типи трансформаторів: 

а) трансформатори із нормальним магнітним розсіюванням та окремою реактивною 
котушкою у двохкорпусному виконанні (рис. 3.7). Реактивна котушка (дросель), має окреме 
осердя і розташовується в окремому корпусі. Між обмотками трансформатора та дроселя 
існує тільки електричний зв'язок.



Дросель має незамкнене феромагнітне осердя. Регулювання режиму здійснюється 
зміною повітряного зазору δ в магнітопроводі дроселя. 

б) трансформатори з нормальним магнітним розсіюванням в комбінації із реактивною 
котушкою в однокорпусному виконанні (рис. 3.8).

Трансформатор має спільний магнітопровід із дроселем. Між обмотками 
трансформатора та дроселя існує не тільки електричний, але й магнітний зв'язок. Регулювання
режиму також здійснюється за рахунок зміни повітряного зазору δ в осерді реактивної 
котушки. 

Трансформатори другої групи із збільшеним розсіюванням виконуються в одному 
корпусі, а всі їх властивості обумовлені збільшеним індуктивним опором обмоток самого 
трансформатора. До цієї групи відносять: 

а) трансформатори із збільшеним магнітним розсіюванням та рухомими магнітними 
шунтами (рис. 3.9)

Трансформатори цього типу виконуються із нерухомими обмотками. Між обмотками 
розташовуються рухомі магнітні шунти, переміщенням яких 63 відносно магнітопроводу 
трансформатора змінюють ступінь розсіювання і, тим самим, здійснюють регулювання 
режиму. 

б) трансформатори із збільшеним магнітним розсіюванням та нерухомим магнітним 
шунтом, що підмагнічується (рис. 3.10).



Конструкція магнітної системи такого трансформатора аналогічна попередній. 
Відмінністю є те, що осердя магнітного шунта встановлюється нерухомо і на ньому 
розташовуються обмотки підмагнічування. Зміну величини магнітного розсіювання в 
магнітопроводі трансформатора і, відповідно, регулювання режиму здійснюють зміною 
струму в обмотках підмагнічування, тобто електричним способом. 

в) трансформатори із збільшеним магнітним розсіюванням і рухомими обмотками (рис. 
3.11)

Одна з обмоток трансформатора виконується рухомою і може переміщуватись вздовж 
стержнів магнітопроводу. Регулювання режиму здійснюється зміною відстані між обмотками, 
в результаті чого змінюється розсіювання і, відповідно, індуктивний опір трансформатора.

5 Зварювальні трансформатори з механічним регулюванням

5.1 Трансформатори із нормальним магнітним розсіюванням та реактивними
котушками у зварювальному колі

Джерела складаються із двох вузлів: трансформатора із жорсткою зовнішньою 
характеристикою Т та дроселя Др із феромагнітним осердям (рис. 3.7, 3.8). 

Магнітопроводи трансформаторів із нормальним розсіюванням можуть мати будь – яку 
конструкцію: стержньову, броньову, тороїдальну. Найбільш поширено застосовується 
стержньовий тип осердя. Первинна і вторинна обмотки трансформатора розташовуються на 



обох стержнях осердя, причому вторинна обмотка намотується поверх первинної, що 
забезпечує мінімальні потоки розсіювання, коефіцієнт магнітного зв'язку між обмотками 
досягає максимальних значень Кm ≈ 1. 

За цією ознакою трансформатор, що працює спільно із дроселем, є звичайним 
понижуючим трансформатором із нормальним розсіюванням та жорсткою зовнішньою 
характеристикою.

Трансформатори із окремою реактивною обмоткою (дроселем). Основні зварювальні 
властивості джерела визначаються реактивними котушками (дроселями). Дросель формує 
падаючі зовнішні характеристики. За його допомогою здійснюється також налагодження 
режиму, тобто він є водночас і регулятором зварювального струму. Одним з різновидів цього 
типу джерел є зварювальні трансформатори у двохкорпусному виконанні із окремим 
розташуванням дроселя. Між обмотками трансформатора та осердя існує лише електричний 
зв'язок (рис. 3.12). В режимі холостого ходу напруга  на виході джерела складає 1 1 2 20 U W 
W U =  , тобто визначається лише напругою холостого ходу трансформатора. ⋅

В режимі навантаження параметри зварювального кола в значній мірі визначаються 
характеристиками дроселя. Згідно із схемою заміщення та векторною діаграмою роботи 
трансформатора (рис. 3.5) напруга на виході джерела і на дузі:

Згідно виразу 3.13, регулювання режиму в такій схемі джерела можливо здійснювати як 
за допомогою трансформатора, так і дроселя. однак, для регулювання струму за допомогою 
трансформатора необхідно в широких межах змінювати напругу його холостого ходу. Але 
при цьому напруга холостого ходу на першому ступені (малі струми) не повинна бути надто 
низькою, оскільки дуга буде нестійкою. Тому U20 на останньому ступені (великі струми) 
може виявитись занадто високою, що неприпустимо за вимогами техніки безпеки. Крім того, 



для забезпечення достатньо плавного регулювання струму необхідна значна кількість відводів
від вторинної обмотки трансформатора, що ускладнює його конструкцію. 

Найбільш поширена конструкція дроселя, що застосовується у зварювальній техніці, 
наведена на рис. 3.13. Осердя дроселя має повітряний зазор δ , що регулюється. Рухомий 
пакет РП осердя дроселя набраний, як і осердя трансформатора, з листів електротехнічної 
сталі, переміщується за допомогою рукоятки Р.

Рис. 3.13. - Конструкція дроселя із регульованим повітряним зазором

Особливість такої конструкції складається у принциповій можливості регулювання 
реактивного (індуктивного) опору, а, відповідно, і зварювального струму двома способами – 
зміною кількості витків у обмотці та зміною величини повітряного зазору. 

Можливі способи налагодження режиму за допомогою дроселя випливають із 
залежності його індуктивного опору від цих характеристик, оскільки індуктивний опір 
обмотки дроселя із кількістю витків W та індуктивністю L:

де Rµ = /( S ) µ0 м δ - опір магнітному потоку (магнітний опір дроселя), що визначається 
величиною повітряного зазору в магнітопроводі дроселя δ , магнітний опір матеріалу осердя 
незначний. ω = 2π ƒ - колова частота; 4 10 , 7 0 − µ = π  Гн/м – магнітна стала; Sм – площа ⋅
поперечного перерізу осердя в зоні повітряного зазору.

Регулювання в дроселі за першим способом, незважаючи на більш високу надійність, 
обумовлену відсутністю механізму переміщення рухомого пакету, практичного застосування 
не знайшло. Це пов'язано із необхідністю значної кількості відводів на обмотці для плавного 
регулювання, неможливістю регулювання режиму під навантаженням та недостатнім 
застосуванням активних матеріалів дроселя при такому способі регулювання. Осердя дроселя 
розраховується по максимальному потому (великі струми), тому при переході на менші 
струми осердя виявляється недовантаженим. 

Практичне застосування знайшов другий спосіб регулювання, що здійснюється рухомим
пакетом дроселя. Із збільшенням повітряного зазору δ індуктивний опір дроселя, згідно (3.14),
зменшується і зварювальний струм зростає. 

Для розширення технологічних властивостей джерела застосовують комбіноване 
регулювання, поєднуючи плавне переміщення рухомого пакету дроселя із двома ступенями 
регулювання напруги холостого ходу трансформатора. 

Недоліком даного типу трансформаторів є вібрація рухомого пакету дроселя внаслідок 
дії електромагнітних сил, що намагаються зменшити повітряний зазор, а при певних умовах – 
відірвати рухомий пакет від 67 нерухомої частини осердя. Особливо помітно зміна зазору під 



дією цих сил спостерігається при незначній його величині, сумарній із амплітудою вібрацій. 
Це негативно впливає на стійкість процесу, особливо при низьких струмах дуги. 

Окремо розташований дросель мають зварювальні трансформатори серії СТЭ, які на 
даний час зняті з виробництва, але ще знаходяться в експлуатації. 

Трансформатори у комбінації із реактивною обмоткою (дроселем). У 
трансформаторах серії СТН та ТСД дросель конструктивно суміщений із магнітопроводом 
трансформатора, внаслідок цього вони мають кращі масо – габаритні показники. 

Магнітна система (рис. 3.14) складається із двох осердь – основного та допоміжного. На 
основному (нижня частина) розташовується первинна і вторинна обмотки трансформатора, на
допоміжному (верхньому) розташована реактивна обмотка, що з'єднується послідовно із 
вторинною обмоткою трансформатора. Коефіцієнт магнітного зв'язку між обмотками 
трансформатора наближається до одиниці, оскільки вони розташовуються одна поверх іншої і 
магнітне розсіювання незначне. Магнітний зв'язок між обмотками трансформатора та 
реактивною обмоткою значно менший завдяки розташуванню її на допоміжному осерді та 
наявність у ньому повітряного зазору. тому основна частина магнітних потоків 
трансформатора замикається через середній спільний стержень (середнє ярмо), а незначна 
частина відгалужується у осердя реактивної обмотки, індукуючи е.р.с. розсіювання Еро. 

В залежності від способу послідовного з'єднання реактивної обмотки із вторинною 
обмоткою трансформатора ця е.р.с. може співпадати за фазою та додаватись до е.р.с. 
вторинної обмотки, або буде спрямовуватись їй назустріч. У відповідності з цим розрізняють 
трансформатори із узгодженим або зустрічним вмиканням реактивної обмотки.

При роботі в режимі холостого ходу витки первинної обмотки утворюють у нижньому 
(основному) осерді основний магнітний потік Ф0, який розповсюджується у магніто проводі 
трансформатора, утворюючи потоки Фс0 та Фд0, що замикаються відповідно, через середнє 
ярмо та допоміжне осердя (рис. 3.15). Не враховуючи можливі магнітні втрати можливо 
записати:



Звідси випливає, що із збільшенням повітряного зазору в осерді реактивної обмотки, 
коли Rµд збільшується, К13 буде зменшуватися.

Магнітні потоки Фо та Фдо індукують у вторинній та реактивній обмотках відповідно, 
е.р.с Е20 та Еро. В залежності від способу з'єднання цих обмоток – узгоджене або зустрічне, 
напруга на виході трансформатора буде дорівнювати:

При збільшенні повітряного зазору у дросельній частині трансформатора К13 
зменшується, тому величина Еро та її вплив на напругу холостого ходу трансформатора також
зменшується. 

При навантаженні обмотки трансформатора та реактивної обмотки (дроселя) будуть 
створювати власні магнітні потоки Ф1, Ф2 та Фр. Потоки первинної та вторинної обмоток 
утворюють результуючий магнітний потік в осерді трансформатора:



Потоками розсіювання між первинною та вторинною обмотками можливо знехтувати, 
оскільки К 1. 12 ≈ 

Розподіл магнітних потоків в осерді трансформатора залежить від способу з'єднання 
вторинної та реактивної обмоток (рис. 3.16). 

Потік Фт (рис. 3.16) замикається, в основному, через середнє ярмо, утворюючи в ньому 
потік Фс, і лише частково відгалужується в осердя реактивної котушки у вигляді потоку Фв. 
Намагнічуюча сила реактивної обмотки утворює потік Фр. Цей потік замикається, в 
основному, також через середнє ярмо, утворюючи у ньому потік Фрс, і частково проникає у 
основне осердя (потік Фро).

Рис. 3.16. - Схеми магнітних потоків в магнітопроводі трансформатора в режимі
навантаження при узгодженому (а) та зустрічному (б) з'єднанні вторинної та реактивної

обмоток

При узгодженому вмиканні обмоток потік Фр спрямований зустрічно по відношенню до 
потоку Фт, оскільки потоки Фр та Ф2 співпадають за фазою і знаходяться у фазі із струмом 
вторинної обмотки і2. 

Потік Фт співпадає за фазою із намагнічуючим струмом первинної обмотки і1, а при 
наявності у вторинному колі трансформатора значної індуктивності кут зсуву фаз між 
струмами і1 та і2 перевищує 90˚ і при короткому замиканні досягає 180˚. В середньому 
стержні потоки Фс та Фрс діють узгоджено і результуючий потік у ньому:

Зростання результуючого потоку у спільному ярмі при узгодженому вмиканні, особливо 
значне при коротких замиканнях, може призвести до насичення ярма, збільшенню втрат і 
зростанню струму короткого замикання, тому застосовується воно відносно рідко. Більш 
ефективним є зустрічне вмикання вторинної та реактивної обмоток, яке сприяє зменшенню 
намагнічуючої складової, що діє у середньому стержні, і підвищує коефіцієнт потужності 
трансформатора, особливо при роботі на значних струмах. 

В існуючих конструкціях трансформаторів повітряні зазори достатньо значні, тому 
коефіцієнт магнітного зв'язку між первинною та реактивною обмотками можливо вважати 
такими, що наближаються до нуля К13 ≈ 0. В цьому випаду розподіл магнітних потоків у 
осерді трансформатора для зустрічного з'єднання буде мати вигляд (рис. 3.17). 



Зі схеми розподілу магнітних потоків (рис. 3.17) видно, що трансформатор та осердя 
реактивної обмотки утворюють два практично незалежних магнітних кола. Робота такої схеми
аналогічна роботі трансформатора з нормальним магнітним розсіюванням та окремим 
дроселем і може бути описана рівнянням (3.13).

Рис. 3.17. - Спрощена схема розподілу магнітних потоків у магнітопроводі
трансформатора при навантаженні

Регулювання струму дуги здійснюється плавною зміною величини повітряного зазору, 
тобто зміною магнітного потоку реактивної обмотки Фр і, відповідно, магнітного стану 
середнього ярма. Регулювальні характеристики трансформатора наведені на рис. 3.18,а. 

Для забезпечення регулювання повинні виконуватись наступні вимоги: 1) у будь – який 
момент часу середнє ярмо не повинно насичуватись; 2) повітряний зазор повинен знаходитись
всередині котушки реактивної обмотки, що розширює діапазон регулювання; 3) максимальну 
величину повітряного зазору необхідно зменшувати для усунення явища випучування 
силових ліній магнітного поля в зазорі та поліпшенню ефективності регулювання. Остання 
умова виконується в трансформаторах серії ТСД, у яких один повітряний зазор lв замінений 
двома послідовними зазорами lв/2, які регулюються одночасно (рис. 3.19).



Вторинна напруга холостого ходу трансформаторів СТН та ТСД має дві ступені, для 
встановлення яких у трансформаторів СТН маються додаткові витки вторинної обмотки, а у 
ТСД секціонована первинна обмотка. Суттєвим недоліком цих трансформаторів є значна маса
та матеріалоємність, що обмежує їх випуск та застосування.

Вдосконалення трансформаторів для ручного дугового зварювання

Основний недолік зварювальних трансформаторів – невисока стабільність горіння дуги, 
викликана періодичними переходами зварювального струму через нульові значення при зміні 
полярності на електроді та виробі. На стабільність горіння дуги змінного струму при 
зварюванні плавким електродом оказує негативний вплив не тільки проходження 
зварювального струму через нульове значення, а й відрив крупних крапель наприкінці 
напівперіода струму, коли стовп дуги скорочується. При цьому дуговий проміжок настільки 
де іонізується, що повторне запалювання дуги стає неможливим. Підвищення стабільності 
горіння дуги може бути досягнене наступними шляхами:

-зниженням ефективного потенціалу іонізації плазми в стовпі дуги за рахунок введення 
у дуговий проміжок легкоіонізованих речовин через електродний дріт або покриття; 

-збільшенням емісії електронів в результаті легування дроту елементами з малою 
роботою виходу електронів; 

- підвищенням напруги холостого ходу зварювальних трансформаторів; - підвищенням 
частоти зварювального струму або накладенням на струм основної частоти коливань 
підвищеної частоти;

-застосуванням різних приставок до стандартних зварювальних трансформаторів, 
наприклад, пристроїв імпульсної стабілізації горіння дуги (ПСГД). 

Саму ідею імпульсного повторного запалювання дуги ще у 1954 р. запропонував акад. 
Б.Є. Патон. В основу робіт по створенню ПСГД покладені результати досліджень факторів, 
що впливають на стійкість горіння дуги, у тому числі переносу електродного металу та 
електромагнітних процесів при повторному запалюванні дуги в системі ''зварювальний 
трансформатор – ПСГД''. До ПСГД пред'являють наступні вимоги: надійність, простота 
виготовлення, універсальність (можливість підключення до будь-якого стандартного 
трансформатора для ручного дугового зварювання), малі габаритні розміри і вага, 
довговічність у різних умовах роботи, невисока вартість. 

Переліченим вимогам у найбільшій мірі задовольняє ПСГД, зібраний за схемою, що 
складається з послідовно з'єднаних джерела живлення змінного струму, конденсатора та 
комутатора. Принцип дії такого пристрою, як і будьякого генератора імпульсів, заснований на
тому, що конденсатор за обмежений проміжок часу заряджається до певної напруги, а далі 
розряджається на дуговий проміжок. Момент введення імпульсу енергії необхідно обирати із 
високою точністю. Експериментально встановлено, що найбільш ефективне подавання 
стабілізуючого імпульсу після переходу зварювального струму через нульове значення та 
досягнення на дуговому проміжку напруги 5…10 В. Стабілізатор дуги фактично повторно 
запалює дугу у плазмі, яка розпадається, і підтримує горіння, поки напруга на виході 
трансформатора є недостатньою. 

В ІЕЗ ім. Є.О. Патона розроблена серія генераторів імпульсів для стабілізації дугового 
розряду, що мають спільні конструктивні особливості. Звичайно стабілізатор (рис. 3.36) 
складається з зарядного пристрою ЗУ, конденсатора С, комутатора К та блоку управління БУ. 



Конденсатор можна підключати через комутатор паралельно (рис. 3.36,а), або послідовно 
(рис. 3.36,б) зі зварювальною дугою та зарядним пристроєм. Блок управління комутатором 
може працювати із зворотнім зв'язком за падінням напруги на дузі (або між електродом та 
виробом при відсутності дуги). Він забезпечує запуск комутатора як в процесі зварювання, так
і під час холостого ходу зварювального трансформатора Т. Блок управління повинен 
відрізняти перехід зварювальної напруги через нульове значення від коротких замикань, коли 
напруга дуги також практично знижується до нуля. В цьому випадку більш доцільна схема 
стабілізатора, управління комутатором якого здійснюється за допомогою зворотного зв'язку за
струмом зварювання (рис. 3.36,б). Такий спосіб управління забезпечує не тільки синхронність 
подавання стабілізуючого імпульсу при зміні полярності на електроді, а й нечутливість схеми 
управління до коротких замикань.

ПСГД можуть бути як автономними (із незалежним живленням), так і вбудовані 
безпосередньо у зварювальний трансформатор. У другому варіанті для заряджання 
конденсатора і живлення схеми управління зварювальний трансформатор Т крім силових 
обмоток W1 W2 оснащений додатковою малопотужною обмоткою W3 (рис. 3.37). Комутатор 
зібраний на тиристорах VS1 та VS2. Схема управління БУ забезпечує подавання 
стабілізуючого імпульсу кожний раз, коли зникає зварювальний струм, а при випадкових 
обривах дуги – при максимальній напрузі на вторинній обмотці зварювального 
трансформатора.



ПСГД налагоджують таким чином, щоб напрямок стабілізуючих імпульсів, що 
спрямовуються у дуговий проміжок, був зворотнім напрямку зварювального струму Ізв (рис. 
3.38). Тоді напруга, що наводиться від цього імпульсу у вторинній обмотці трансформатора, 
буде додаватись до напруги повторного запалювання дуги, завдяки чому ефективність 
стабілізації підвищується. Після припинення зварювання ПСГД працює протягом біля однієї 
секунди, а далі автоматично вимикається.

Промисловість випускає декілька типів ПСГД: СД-2, СД-3, СД-4, СД100М, як у 
автономному, так і вбудованому виконанні. Автономні виконують у вигляді окремих блоків, 
які можна підключити до будь-якого трансформатора для ручного дугового зварювання.

ПСГД типу СД-2 забезпечує передачу в дуговий проміжок одного імпульсу енергії 
протягом того на півперіоду змінного струму, коли на електрод поступає напруга позитивної 
полярності, тобто частота імпульсів 94 складає 50 Гц. ПСГД типів СД-3 та СД-100М 
генерують імпульси з частотою 100 Гц на початку кожного напівперіоду зварювальної 
напруги. 

Оснащення зварювальних трансформаторів пристроями стабілізації дуги розширює 
технологічні можливості зварювання змінним струмом, забезпечує підвищення якості та 
продуктивності робіт, зниження витрат електроенергії

8 Паралельна робота зварювальних трансформаторів

Паралельною зветься робота трансформаторів, ввімкнених первинними обмотками на 
спільну первинну мережу, а вторинними під'єднаних до спільного навантаження. В умовах 
зварювання паралельна робота джерел живлення застосовується у випадках, коли номінальна 
потужність одного джерела недостатня для забезпечення необхідної потужності дуги. Для 
одержання заданого режиму зварювання із дотриманням паспортних характеристик джерел 
при їх з'єднанні необхідно враховувати певні вимоги, що звуться умовами паралельної роботи.
Основні з цих вимог наводяться нижче: 

1) Усі клеми з'єднуваних джерел, що мають однакову полярність або фазу, з'єднуються 
між собою, утворюючи дві клеми, від яких живиться дуга.

2) Напруги холостого ходу з'єднуваних джерел повинні бути однаковими. При 
невиконанні цієї умови в замкнених контурах, що утворюються вторинними обмотками 
з'єднувальних джерел із незначним активним та індуктивним опорами, наводяться значні 
вирівнювальні струми. Ці струми обмежуються лише сумарним опором короткого замикання 
обмоток Zk1 та Zk2



3) Зовнішні характеристики з'єднуваних джерел повинні бути подібними. При з'єднанні 
джерел із різними характеристиками коливання довжини дуги в процесі зварювання будуть 
супроводжуватись неоднаковою зміною напруги на виході джерел живлення, що буде 
призводити (згідно попереднього пункту) до появи значних вирівнювальних струмів у 
вторинних колах джерел.

4) Спільний струм навантаження дорівнює сумі струмів окремих джерел і 
розподіляється між ними зворотно пропорційно їх повним опорам. Відповідно, джерела різної
потужності можливо з'єднувати на паралельну роботу при умові, що спільний струм їх 
навантаження не буде перевищувати суми номінальних струмів усіх джерел, ввімкнених між 
собою.

При паралельному з'єднанні зварювальних трансформаторів перелічені вище загальні 
вимоги можуть бути сформульовані у більш конкретизованому вигляді: 

– щоб отримати однакові напруги холостого ходу джерел, повинні бути рівними 
коефіцієнти трансформації з'єднуваних трансформаторів. при незначних опорах короткого 
замикання вирівнювальні струми можуть досягати небезпечних для нормальної експлуатації 
значень навіть при незначній різниці коефіцієнтів трансформації, тому вона обмежується 
величиною 0.5%, що відповідає вирівнювальним струмам у (5…10)% Іном. Ця вимога дещо 
пом’якшується у трансформаторах із круто падаючими зовнішніми характеристиками, що 
мають великі значення Zk;

– для одержання однакової полярності та запобігання зсуву фаз первинні обмотки 
трансформаторів необхідно підключати до одних і тих же лінійних дротів мережі;

– вторинні обмотки трансформаторів з'єднуються у однаковій полярності. Для цього 
початок однієї вторинної обмотки з'єднується із початком другої, аналогічно з'єднуються кінці
обмоток (рис. 3.39).



Одна пара клем вмикається тільки за допомогою рубильника або контактів силового 
контактора. Якщо рубильник вимкнений, можливо окремо ввімкнути первинні обмотки 
трансформаторів у мережу і здійснювати налагодження кожного з трансформаторів на 
необхідний робочий режим. 

Правильність з'єднання обмоток здійснюється наступним чином. Спочатку з'єднують 
кінці первинних обмоток, далі з'єднують два кінці вторинних обмоток, а між двома іншими 
кінцями вмикають вольтметр або лампу на 120 В. Якщо кінці з'єднані правильно, то стрілка 
вольтметра буде на нулі, а лампа не загориться. Якщо вольтметр покаже напругу 120…160 В 
або загориться лампа, значить кінці вторинних обмоток з'єднані неправильно. В цьому 
випадку слід поміняти місцями кінці вторинних або первинних обмоток одного з 
трансформаторів.

ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.

1. Чим відрізняються реальний та ідеальний трансформатори.

2. Як визначають трансформатори з нормальним та збільшеним магнітним розсіюванням.

3. Способи регулювання режиму в трансформаторах з нормальним магнітним розсіюванням.

4. Способи регулювання режиму в трансформаторах із збільшеним магнітним розсіюванням.

5. Варіанти будови трансформаторів з електричним регулюванням.

6.  Забезпечення  стабільного  запалювання  дуги  в  трансформаторах  з  електричним
регулюванням.

7. Вимоги до паралельного з'єднання зварювальних трансформаторів.

Домашнє завдання: 

Конспект.

Технологія електродугового зварювання: Підручник/І. В. Гуменюк

§ 5.4 Зварювальні трансформатори

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


