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ЗВАРЮВАЛЬНІ ВИПРЯМЛЯЧІ

1 Загальні відомості

Зварювальні випрямлячі представляють собою статичні перетворювачі енергії мережі 
змінного струму в енергію випрямленого струму, яка застосовується для дугового 
зварювання. 

Зварювальні випрямлячі мають значні переваги у порівнянні з перетворювачами – 
високу стабільність горіння дуги, незначне розбризкування металу, високий к.к.д., менші 
втрати холостого ходу, більшу надійність внаслідок відсутності частин, що обертаються, 
безшумність в процесі роботи.

На даний час промисловістю випускаються однопостові та багатопостові зварювальні 
випрямлячі.

Однопостові випрямлячі можуть бути: 

– з крутопадаючими зовнішніми характеристиками для ручного дугового зварювання 
покритими електродами та для механізованого зварювання під шаром флюсу;



– з жорсткими (повільнопадаючими) зовнішніми характеристиками для механізованого 
зварювання плавким електродом у захисних газах та без захисту дуги при зварюванні 
порошковим дротом;

– з універсальними зовнішніми характеристиками – крутопадаючими та жорсткими 
(повільнопадаючими) для усіх видів дугового зварювання. Багатопостові випрямлячі також 
призначені для ручного дугового, механізованого та автоматизованого зварювання, або мають
універсальне призначення.

2 Елементи конструкції зварювальних випрямлячів

Зварювальні випрямлячі складаються з наступних основних вузлів: силового 
понижуючого трансформатора, блоку випрямлення із напівпровідникових вентилів, складених
у відповідну схему випрямлення, пристрою регулювання режиму зварювання, пускової та 
захисної апаратури. 

Трансформатор призначений для перетворення енергії, що отримується від силової 
мережі, в енергію, необхідну для процесу зварювання. Крім того, за допомогою 
трансформатора здійснюється узгодження напруги мережі із необхідною вихідною напругою 
трансформатора – напругою холостого ходу. 

В основному, в випрямлячах застосовують трифазні силові трансформатори із 
нормальним або збільшеним магнітним розсіюванням. Трифазні трансформатори 
забезпечують рівномірне завантаження усіх фаз мережі. 

Для ручного дугового зварювання найбільше розповсюдження отримали випрямлячі із 
механічним регулюванням, силовий трансформатор яких виконаний за схемою із рухомими 
обмотками (зварювальні випрямлячі типу ВД). Для механізованого зварювання у вуглецевому
газі випускаються випрямлячі, що регулюються зміною коефіцієнта трансформації силового 
трансформатору (типу ВС), методом магнітної комутації (типу ВСЖ), дроселем насичення 
(типу ВДГ). Універсальні випрямлячі мають електронне тиристорне регулювання. 

Випрямлячі на відносно малі струми (до 300…500А) виконуються за трифазною 
мостовою схемою, на середні струми (до 500…1000А) – за шестифазною схемою із 
вирівнювальним реактором, на значні струми (1000А та більше) – за шестифазною кільцевою 
схемою випрямлення. В якості напівпровідникових вентилів застосовують кремнієві діоди та 
тиристори. 

До складу випрямлячів із жорсткими та повільнопадаючими зовнішніми 
характеристиками входить стабілізуючий дросель, що вмикається в коло випрямленого 
струму. Дросель знижує швидкість нарощування зварювального струму та його максимальне 
значення при збудженні дуги (рис. 5.1), зменшує розбризкування металу при зварюванні 
плавким електродом, сприяє плавному переносу металу у ванну, а також, виконує роль 
індуктивного фільтра, згладжуючи пульсації випрямленого зварювального струму.



Вентилі у зварювальних випрямлячах працюють у досить важких умовах, пов’язаних як 
із перевантаженням їх прямими струмами, так і з виникаючими у електричних колах стрибках
напруги. Якщо при збудженні дуги контактним способом у випрямлячах із падаючими 
зовнішніми характеристиками при зварюванні плавким електродом зварювальний струм 
перевищує номінальне значення струму стаціонарного горіння дуги у 1,5…2 рази, то для 
випрямлячів із жорсткою зовнішньою характеристикою це перевищення досягає 4…8 разів. 
Тому у випрямлячах із жорсткими та повільнопадаючими зовнішніми характеристиками для 
запобігання перегріванню та виходу з ладу напівпровідникових діодів повинно бути 
передбачено обмеження струму короткого замикання. 

Крім того, при роботі вентилів у зварювальних випрямлячах у їх колах виникають 
стрибки напруги, що можуть призвести до пробою р-п переходів у непровідну частину 
періоду. Ці стрибки з’являються завдяки е.р.с. самоіндукції, що виникає при переході вентилів
від провідного до непровідного стану і може досягати проміжних значень. Для запобігання 
пробою р-п переходу застосовують шунтування вентиля R–C ланкою, яка сприймає частину 
напруги на заряд та розряд ємності. 

Нормальна робота вентилів можлива лише в умовах примусового повітряного 
охолодження, оскільки тривале протікання значних прямих струмів може призвести до 
перегрівання та теплового руйнування р-п переходів. 

Пуско-регулююча та захисна апаратура призначена для вмикання та вимикання 
випрямляча, захисту його від аварійних ситуацій, налагодження на заданий режим та 
контролю за його підтриманням.

3 Схеми випрямлення

У зварювальних випрямлячах застосовується, як правило, багатофазне випрямлення, яке 
забезпечує рівномірне завантаження мережі живлення та краще, у порівнянні з однофазним, 
використання вентилів, активних матеріалів трансформатора та дроселів, а також меншу 
пульсацію вихідної напруги і струму. 

Найбільше поширення у зварювальних випрямлячах отримали трифазна мостова, двійна 
трифазна схема із вирівнювальним реактором та шестифазна кільцева схема. Застосування 
шестифазних схем випрямлення викликано намаганням значно кращого використання 
вентилів за струмом (практично у два рази), незважаючи на ускладнення конструкції 
трансформатора, введення в окремі схеми додаткового елемента (вирівнювального реактора) 
та застосування вентилів і тиристорів більш високого класу. 

До основних параметрів, що характеризують схему випрямлення і є необхідними при 
виборі вентилів для зварювальних випрямлячів відносять: 

1) амплітудне значення зворотної напруги на вентилі Uзв.в., необхідне при виборі класа 
вентилів;

2) діюче значення фазного струму вторинних обмоток трансформатора Iл в залежності 
від номінального випрямленого струму Iв з урахуванням роботи вентилів та кута комутації 
тиристорів;

3) середнє та максимальне значення випрямленого струму через вентиль Iв.сер., Iв.м., 
необхідні для вибору вентилів за струмом;

4) розрахункові потужності первинних Р1 та вторинних Р2 обмоток трансформатора, що 
визначаються напругою холостого ходу випрямляча та струмом навантаження.



Середнє, діюче та максимальне значення струму через вентиль визначають втрати у 
вентилях, коефіцієнт форми, а також, характеризують роботу вентильного блоку в режимі 
короткого замикання. Розрахункова потужність обмоток і всього трансформатора визначає 
максимальну пропускну здатність трансформатора при синусоподібних струмах у його 
обмотках і характеризує витрати його активних матеріалів.

3.1. Трифазна мостова схема випрямлення

Це найбільш поширена схема у випрямлячах із жорскими та падаючими зовнішніми 
характеристиками, особливо коли регулювання струму і напруги здійснюється системами 
регулювання без застосування тиристорів. Схема забезпечує просту конструкцію 
трансформатора, що складається з трьох первинних та трьох вторинних обмоток, та найбільш 
ефективне його використання.

Рис. 5.2. - Трифазна мостова схема випрямлення: а) принципова електрична схема; б)
діаграма напруг на вторинній обмотці ; в)напруга на виході випрямляча

Обмотки трансформатора можуть вмикатись трикутником або зіркою. Розглянемо схему
у варіанті випрямляча з жорсткими зовнішніми характеристиками (трансформатор має 
незначний індуктивний опір) при 117 роботі на активно-індуктивне навантаження. Слід 
відзначити, що режими роботи на активне та активно-індуктивне навантаження розрізняються
незначно. 

Як випливає з рис. 5.2б, у точці 1 вмикається вентиль VD1, як такий, що має найбільший
додатній потенціал з усіх вентилів катодної групи по відношенню до нульової точки напруги 
трансформатора. З ним у парі працює вентиль VD5 фази В, який має найбільший від'ємний 
потенціал з усіх вентилів анодної групи. У точці 2 здійснюється комутація струму у вентилях 
анодної групи – вмикається вентиль VD6 фази С. В точці 3 здійснюється комутація струму у 
вентилях катодної групи – вмикається вентиль VD2 фази В і т.д. Комутація з одного вентиля 
на інший здійснюється в моменти перетинання синусоїд фазних напруг вторинної обмотки 
трансформатора. Таким чином, при відсутності індуктивного опору в анодних колах вентилів 
вони працюють попарно з кутом провідності 2π/3. В дійсності внаслідок наявності деякої 
індуктивності в контурі комутації кут провідності більше, ніж 2π/3, на кут комутації і робота 
вентилів здійснюється попарно і по три. Випрямлена напруга (миттєве значення) визначається
лінійною напругою, яка через вентилі, що працюють в даний момент, подається на вихідні 
клеми випрямляча. 

Пульсація випрямленої напруги – шестифазна із частотою 300 Гц. Тривалість анодних 
струмів без врахування комутаційних ділянок 120о . 

Зворотна напруга на вентилі визначається амплітудою лінійного та холостого ходу 
напруги вторинної обмотки



Діючі значення вторинного струму, в залежності від виду зовнішньої характеристики, 
можуть бути прийняті

де Id – випрямлений струм випрямляча.

Середнє значення струму через вентиль, враховуючи, що схема випрямлення 
трьохфазна:

Максимальне значення струму 

3.2 Двійна трифазна схема випрямлення з вирівнювальним реактором

Найбільше розповсюдження ця схема знайшла в тиристорних випрямлячах на струми до 
500…1000 А. У порівнянні із шестифазними схемами випрямлення вона забезпечує найбільш 
ефективне використання вентилів (найменші втрати, найбільша навантажувальна здатність, 
мінімальні струми через вентилі). Ця схема представлена на рис. 5.3. 

Трансформатор у такому випрямлячі має шість вторинних обмоток, що утворюють дві 
трифазні групи, кожна з яких з'єднана у зірку, е.р.с. відповідних фаз зсунуті на 180о . Обидві 
групи з'єднані між собою вирівнювальним реактором, який забезпечує їх паралельну роботу в 
результаті вирівнювання напруги між ними. Вирівнювальний реактор представляє собою 
дросель із замкненим феромагнітним магнітопроводом, що має дві однакові обмотки. 

Дію реактора видно з рис. 5.3,б. Суцільними лініями показані фазні напруги однієї зірки,
а штриховими – іншої. Різницю миттєвих значень фазних напруг в процесі їх чергування 
характеризують ординати заштрихованих ділянок. Ця різниця напруг наводться в секціях 
вирівнювального реактора Lур, якщо хоча б по одній з них проходить незначний 
намагнічуючий струм. В секціях реактора наводяться напруги Uу1 = Uу2 = 1/2 Uу, що мають 
різні знаки по відношенню до спільного виводу; в зв'язку з цим анодні напруги однієї зірки 
зменшуються на Uу1, а другої – зростають на Uу2 . Фазні напруги вирівнюються, що й 
призводить до паралельної роботи трифазних груп.

Тривалість анодних струмів (без врахування комутаційних ділянок) дорівнює 120о , а 
амплітуда струмів у вентилях – половині амплітудного значення випрямленого струму. 
Випрямляч має дві комутуючі групи вентилів. Комутація здійснюється тільки між вентилями 
однієї трьохфазної групи. У випрямлячах з жорсткими зовнішніми характеристиками вентилі 
працюють попарно.



Рис. 5.3. - Двійна трифазна схема з вирівнювальним реактором: а) принципова
електрична схема; б) напруга на виході блока; в) напруга на вирівнювальному реакторі

Тривалість анодних струмів (без врахування комутаційних ділянок) дорівнює 120о , а 
амплітуда струмів у вентилях – половині амплітудного значення випрямленого струму. 
Випрямляч має дві комутуючі групи вентилів. Комутація здійснюється тільки між вентилями 
однієї трьохфазної групи. У випрямлячах з жорсткими зовнішніми характеристиками вентилі 
працюють попарно. 

Первинна обмотка трансформатора може бути ввімкнена зіркою або трикутником. 
Пульсація випрямленої напруги має частоту 300 Гц. 

Зворотна напруга на вентилі

Діючі значення вторинного струму, в залежності від виду зовнішньої характеристики, 
можуть бути прийняті

Середнє значення струму через вентиль, враховуючи, що схема випрямлення 
трьохфазна, а працює як шестифазна 

3.3. Шестифазна кільцева схема випрямлення

Рис.5. 4. - Кільцева схема випрямлення: а) принципова електрична схема; б) діаграма



 напруг на вторинній обмотці; в) напруга на виході випрямляча; г) фазні струми.

Первинна обмотка трансформатора може бути з'єднана трикутником або зіркою. 
Зворотна напруга на вентилі

Діючі значення вторинного струму, в залежності від виду зовнішньої характеристики, 
можуть бути прийнятими 

Середнє значення струму через вентиль, із врахуванням, що схема випрямлення 
шестифазна

ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.

1. Що входить до складу зварювальних випрямлячів.

2.  Способи  регулювання  режиму  у  зварювальних  випрямлячах  із  повільно  падаючими
характеристиками.

3. Способи створення падаючих зовнішніх характеристик у зварювальних випрямлячах.

Домашнє завдання: 

Конспект.

Технологія електродугового зварювання: Підручник/І. В. Гуменюк

§ 5.4 Зварювальні випрямлячі

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


