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Тема уроку: Зварювальні випрямлячі. Стабілізуючий дросель. Промислові зварювальні 
випрямлячі

Мета:
навчальна: знайомити учнів з загальними выдомостями, елементами конструкцыъ та схемами 
випрямлення.
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу:
1. Що входить до складу зварювальних випрямлячів.
2. Способи регулювання режиму у зварювальних випрямлячах із повільно падаючими 

характеристиками.

ІІІ. Формування нових знань.

ЗВАРЮВАЛЬНІ ВИПРЯМЛЯЧІ

Стабілізуючий дросель у зварювальному колі

В однопостових зварювальних випрямлячах для зварювання в середовищі захисних газів
значне розповсюдження отримав спосіб обмеження 121 струму короткого замикання шляхом
вмикання в зварювальне коло дроселя із повітряним зазором, що має, як правило, дві ступені
індуктивності (рис.5.5).

Необхідна  індуктивність  у  зварювальному  колі  і,  відповідно,  швидкість  наростання
струму  короткого  замикання  залежать  від  діаметру  застосованого  дроту  та  режиму



зварювання.  При  зварюванні  дротом  малих  діаметрів  для  стійкого  протікання  процесу
необхідна значно більша швидкість наростання струму і, відповідно, менша індуктивність у
зварювальному колі, ніж при зварюванні товстими електродними дротами. Для випрямлячів
можуть бути рекомендовані наступні значення індуктивності: 150…200 мкГн при зварюванні
дротом діаметром 0,8…1,2 мм на струмах до 200 А у всіх просторових положеннях та 400…
500 мкГн при зварюванні  дротом діаметром  1,6  та  2,0  мм на  струмах до 700 А,  а  також
діаметром 1,2 мм у нижньому положенні на струмах 200 А і вище. 

Можливе  обмеження  струму  короткого  замикання  в  результаті  збільшення  нахилу
зовнішніх  характеристик  за  допомогою  баластного  реостата,  яке  хоч  і  забезпечує  деяке
зниження  розбризкування,  може  призвести  до  нестійкості  процесу  зварювання  короткою
дугою із застосуванням тонких дротів на малих струмах при напругах дуги, характерних для
режимів з мінімальним розбризкуванням та незначною шириною шва. 

При  зварюванні  в  середовищі  вуглекислого  газу  доцільний  нахил  зовнішніх
характеристик складає 0,01…0,02 В/А. 

Значно  підвищити  стабільність  горіння  дуги  при  зварюванні  з  короткими  замикання
дугового  проміжку  дротами  діаметром  1,0…1,6  мм,  а  також  знизити  мінімальний
зварювальний  струм  при  заданому  діаметрі  електродного  дроту  можливе  введенням  у
зварювальне  коло  дросельного  пристрою,  що  забезпечує  безступінчасте  регулювання
індуктивності  у зварювальному колі  та отримання короткочасних обмежених пиків  струму
при коротких замиканнях дугового проміжку краплею розплавленого металу. 

В  цьому  випадку  збільшується  (до  30%)  частота  коротких  замикань,  полегшується
зварювання  вертикальних  та  стельових  швів.  Процес  горіння  дуги  здійснюється  при
загальноприйнятих  нахилах  зовнішніх  характеристик.  При  зварюванні  дротом  діаметром
1,2мм нижня межа зварювального струму, що забезпечує стабільний зварювальний процес,
знижується до 50 А. При зварюванні без коротких замикань дугового проміжку пристрій не
впливає  на  процес  зварювання.  У  випрямлячах  із  ступінчатою  зміною  індуктивності  на
струмах 315,  500 та  630А перша ступінь  (мала індуктивність)  призначена для зварювання
тонким  електродним  дротом  у  всіх  просторових  положеннях,  друга  ступінь  (велика
індуктивність)  –  для  зварювання  товстим  електродним  дротом,  а  також  для  роботи  на
падаючих зовнішніх характеристиках в універсальних випрямлячах. 

В  тиристорних  зварювальних  випрямлячах  дросель  у  колі  випрямленого  струму
необхідний не тільки для обмеження пиків  струму короткого замикання при зварюванні  в
середовищі вуглекислого газу, але й при ручному дуговому зварюванні або зварюванні під
флюсом для згладжування пульсацій випрямленого струму, величина яких залежить від меж
регулювання.  В окремих випадках в  тиристорних  зварювальних випрямлячах перемикання
ступенів індуктивності може здійснюватись дистанційно в залежності від режиму зварювання
(рис.5.6). 

Окрім дроселів із ступінчатим регулюванням індуктивності існує дросель, що забезпечує
підвищення стабільності зварювального процесу та безступінчасте регулювання індуктивності
в залежності від режиму зварювання (рис.5.7)

Застосовуються  дроселі  із  двома обмотками управління та  діодами,  що забезпечують
автоматичну  зміну  індуктивності  при  зварюванні.  Дросель  броньового  типу  з  повітряним
зазором має  основну  робочу  обмотку  I,  ввімкнену  послідовно  у  зварювальне  коло,  та  дві



допоміжні обмотки управління II та III, підключені через діоди VD1 та VD2 до мінусового 123
виводу випрямляча. Спільна точка обмоток II та III підключена до плюсового виводу.

При роботі випрямляча (під час горіння дуги) на робочій обмотці дроселя виділяється
змінна складова випрямленої напруги із частотою f = 50m, де m – кількість фаз випрямляча. В
даному  випадку  f  =  300  Гц.  Вказана  напруга  індуктується  в  обох  обмотках  управління  і
випрямляється однофазною двохнапівперіодною схемою, утвореною обмотками та діодами.
Випрямлений струм протікає по обмотках управління, замикається через дугу і змінює при
цьому індуктивність дроселя при зварюванні.  Значення індуктивності залежить від режиму
роботи  випрямляча.  При  зварюванні  в  режимах  малих  струмів  зустрічна  напруга  дуги
незначна, струм, що безперервно протікає в обмотках II та III, при горінні дуги стає більше,
дросель LI має малу індуктивність. На більших режимах зростає запираюча робоча напруга
дуги,  струм  у  допоміжних  обмотках  зменшується,  індуктивність  дроселя  зростає.  Таким
чином здійснюється автоматична зміна індуктивності при зміні режиму зварювання. Повна
індуктивність дроселя складає 500 мкГн.

Промислові зварювальні випрямлячі

1 Зварювальні випрямлячі з падаючими зовнішніми характеристиками

Випрямлячі  з  падаючими  зовнішніми  характеристиками  отримали  найбільше
поширення, оскільки застосовуються як для ручного зварювання, різання та наплавлення, так і
для механізованого  зварювання  під  флюсом.  124 Для отримання  падаючої  характеристики
застосовують  трансформатори  із  збільшеним  магнітним  розсіюванням  або  з  окремими
дроселями.  Налагодження  або  регулювання  режиму  здійснюється  або  шляхом  зміни
індуктивності розсіювання за допомогою розсування або зсування обмоток трансформатора,
або за допомогою зміни індуктивного опору окремого дроселя. 



В  якості  окремого  дроселя  в  більшості  випадків  застосовують  дроселі  насичення.
Дросель  насичення  (рис.5.8)  має  дві  обмотки  змінного  струму,  розташовані  на  крайніх
стержнях  броньового  осердя,  на  середньому  стержні  розташовується  обмотка  керування
(підмагнічування),  що  живиться  від  джерела  постійного  струму.  Дросель  насичення  може
також  виконуватись  на  осердях  стержньового  типу.  Котушки  обмоток  змінного  струму
вмикаються між собою послідовно і  зустрічно з таким розрахунком,  щоб магнітні  потоки,
створені цими обмотками в середньому стержні, взаємно компенсували один одного. В цьому
випадку  результуюча  е.р.с.,  що  індукується  потоками  обмоток  змінного  струму в  обмотці
керування,  дорівнює  нулю.  У трифазному  дроселі  насичення  маються  три  осердя  і  шість
котушок змінного струму (по дві котушки на фазу). Обмотка керування звичайно охоплює усі
середні стержні осердь.

Обмотка  керування,  що  живиться  постійним  струмом,  створює  в  осердях  дроселя
додаткове магнітне поле одного і того ж напрямку, що збільшує індукцію і насичення осердь
дроселя.  Змінюючи  струм  підмагнічування,  можливо  змінювати  насиченість  і  відповідно
індуктивний опір дроселя насичення, регулюючи тим самим зварювальний струм. 

За схемою із окремим дроселем розроблені зварювальні випрямлячі типу ВСС – ВСС-
120  ,  ВСС-300,  а  також  випрямлячі  серії  ВД-502.  Випрямлячі  (рис.  5.9)  складаються  з
понижуючого  трифазного  трансформатора  Т,  дроселя  насичення  ДН  із  допоміжним
випрямлячем  В1  для  живлення  обмотки  керування  ОК,  блока  випрямлячів  зварювального
струму ВС та пускорегулюючої апаратури.

В  кожну  фазу  вторинної  обмотки  силового  трансформатора  Т  послідовно  ввімкнена
обмотка  змінного  струму дроселя  насичення,  що  складається  з  двох  котушок,  ввімкнених
назустріч  одна  одній.  Регулювання  режиму здійснюється  реостатом  Р,  ввімкненим  в  коло



обмотки керування. Дросель насичення має також обмотку позитивного зворотного зв’язку,
ввімкнену  послідовно  в  коло  випрямленого  зварювального  струму.  Обмотка  зворотного
зв’язку змінює підмагнічування дроселя в залежності від величини зварювального струму, що
дозволяє в деяких межах змінювати нахил та форму зовнішньої характеристики випрямляча
(рис.5.10). Обмотка зворотного зв’язку охоплює усі крайні стержні осердь дроселя.

За  аналогічною схемою зібраний також зварювальний випрямляч більшої  потужності
типу  ВД-502.  Основною  відмінністю  його  від  попередніх  випрямлячів  є  застосування
тиристорного регулятора струму в обмотці керування замість реостата. 

Застосування дроселів насичення для регулювання режиму зварювальних випрямлячів
доцільно, коли необхідно мати значну кратність та плавність регулювання, а також, у випадку
необхідності дистанційного керування налагодженням режиму. Основним недоліком дроселів
насичення є відносно значні витрати активних матеріалів, що призводить до збільшення ваги
та габаритів зварювального випрямляча. Тому для ручного зварювання доцільно застосування
зварювальних випрямлячів із трансформаторами, що мають розвинене магнітне розсіювання.
Регулювання  режиму  таких  трансформаторів  (а  відповідно,  і  випрямлячів)  здійснюється
шляхом розсування і зближення обмоток. Така конструкція застосована у випрямлячах ВД-
201, ВД-306, ВД-401 з механічним регулюванням, та у випрямлячах ВКС120, ВКС-300, ВКС -
500 із електромеханічним регулюванням режиму.



Базовим вузлом цих випрямлячів, що забезпечує надаючу зовнішню характеристику та
регулювання сили зварювального струму є трифазний силовий трансформатор із підвищеним
магнітним  розсіюванням  та  рухомими  котушками.  Окрім  силового  трансформатора  Т
(рис.5.11),  до  складу  випрямляча  входять  блок  випрямлення  V,  зібраний  за  трифазною
мостовою  схемою  на  кремнієвих  вентилях,  а  також,  пускова  та  захисна  апаратура.
Конструкція осердя трансформатора та розташування на ньому обмоток наведено на рис. 5.12.

Обмотки  трансформатора  володіють  значною  індуктивністю  розсіювання  внаслідок
підсилених  магнітних  полів  розсіювання,  отриманих  зменшенням  магнітного  зв’язку  між
первинною І та вторинною ІІ обмотками, що досягається встановленням їх на деякій відстані
В одна від одної на стержнях осердя. Значні індуктивності розсіювання спричиняють значний
індуктивний опір і крутопадаючу зовнішню характеристику трансформатора.

Випрямлячі  серії  ВД  та  ВКС  мають  плавно-ступінчасте  регулювання  зварювального
струму. Дві ступені регулювання забезпечуються одночасним перемиканням фаз первинних
та  вторинних  обмоток  силового  трансформатора  із  зірки  на  трикутник  за  допомогою
перемикача S (рис. 5.11). Межі регулювання струму збільшуються при перемиканні із зірки
(ступінь малих струмів) на трикутник (ступінь великих струмів) приблизно у три рази. 

Ступінчасте регулювання можливо здійснювати лише при відключенні випрямляча від
силової мережі. Граничні зовнішні характеристики наведені на рис.5.13. 

Плавне  регулювання  в  межах  кожного  діапазону  здійснюється  зміною  відстані  між
обмотками.  При  зближенні  обмоток  індуктивність  розсіювання  та  індуктивний  опір
зменшуються,  зварювальний  струм  зростає,  а  при  збільшенні  відстані  між  обмотками  –
навпаки. Первинні обмотки рухомі і мають надійну ізоляцію від осердя. Котушки вторинної
обмотки нерухомі і закріплені біля верхньої частини магнітопровода трансформатора. 

В  процесі  роботи  здійснюється  примусове  повітряне  охолодження  вентилів  блоку
випрямлення  за  допомогою  вентилятора.  Крім  того,  випрямлячі  оснащуються  системою
захисту,  що  відключає  їх  від  силової  мережі  при  виході  з  ладу  одного  з  діодів  блоку
випрямлення або при пробої на корпус вторинної обмотки силового трансформатора.



2 Зварювальні випрямлячі з жорсткими та повільнопадаючими зовнішніми 
характеристиками

Зварювання  у  захисних  газах  плавким електродом виконується  тільки  на  постійному
струмі.  При  дуговому  зварюванні  в  середовищі  вуглекислого  газу  зварювальна  дуга  має
зростаючу вольт-амперну характеристику. Для забезпечення стабільності процесу та стійкості
енергетичної  системи ''джерело живлення –  дуга  –  зварювальна ванна''  необхідне  джерело
живлення  із  жорсткою,  повільнопадаючою  або  повільнозростаючою  зовнішньою
характеристикою.  Вказані  джерела  в  найбільшій  мірі  інтенсифікують  процес
саморегулювання дуги і полегшують її повторне запалювання. 

За динамічними властивостями джерела живлення поділяють на джерела із  низькими
швидкостями  нарощування  сили  струму  короткого  замикання  ΔІк.з./  Δt  =  10…30 кА/с,  із
середніми – 40…60 кА/с та високими – 70…200 кА/с. 

Для зварювання із крупнокрапельними переносом та рідкими короткими замиканнями у
вуглецевому  газі  дротами  діаметром  більше  1,6  мм  доцільно  застосовувати  джерела  із
повільно падаючою зовнішньою  характеристикою  та  низькими  швидкостями  нарощування
струму короткого замикання 20…50 кА/с. При зварюванні дротами малих діаметрів (0,5…1,4
мм)  із  частими  короткими  замиканнями  розрядного  проміжку,  коли  процес  фактично  є
імпульсним, рекомендують застосовувати джерела живлення із повільно 129 падаючою або
жорсткою  зовнішньою  характеристикою  та  високими  швидкостями  нарощування  струму
короткого замикання І к.з. – 80…160 кА/с. 

Досвідом  встановлено,  що  при  зварюванні  порошковими  дротами,  а  також,  при
зварюванні  під  флюсом  джерела  живлення  із  повільно  падаючими  зовнішніми
характеристиками та високими швидкостями нарощування Ік.з.  також забезпечують високу
стабільність процесу та високу якість зварних швів. 

На даний час  в якості  джерел живлення дуги при зварюванні  плавким електродом в
середовищі вуглецевого газу застосовують випрямлячі із жорсткими та повільно падаючими
зовнішніми  характеристиками  типів  ВС,  ВДГ,  ВСЖ,  що  відрізняються  способами
регулювання  напруги  на  дузі,  конструктивним  виконанням  деяких  вузлів,  способами



обмеження сили струму при короткому замиканні. Випрямлячі випускаються у комплекті із
напівавтоматами для зварювання у захисних газах. 

Найбільш  простими  за  будовою  є  випрямлячі  для  механізованого  зварювання  у
вуглецевому газі серії ВС, зокрема ВС-300 та ВС-600 із ступінчастим регулюванням вихідної
напруги. 

Випрямлячі  серії  ВС  (рис.  5.14)  складаються  із  трифазного  понижуючого
трансформатора  Т  із  нормальним  магнітним  розсіюванням  та  секціонованою  первинною
обмоткою, блоку випрямлення V, зібраного на кремнієвих вентилях за трифазною мостовою
схемою, перемикачів S1, S2, S3 для регулювання вихідної напруги, стабілізуючого дроселя L
в колі випрямленого струму, електродвигуна М вентилятора.

Випрямлячі мають повільнопадаючі зовнішні характеристики. Напруга, що подається на
дугу,  регулюється  перемикачами S1,  S2,  S3 зміною кількості  витків  первинних обмоток у
кожній фазі трансформатора (при відключеному 130 навантаженні). Дросель призначений для
встановлення необхідної швидкості нарощування струму короткого замикання та зменшення
розбризкування  розплавленого  металу.  Для  розширення  діапазону  припустимих  режимів
зварювання дросель секціонований. При зварюванні тонким електронним дротом діаметром
0,8…1,2 мм у зварюване  коло вмикається  частина  витків  дроселя,  при зварюванні  дротом
більшого діаметра – уся дросельна обмотка. 

Для регулювання вихідної напруги ручки пакетних перемикачів S1, S2, S3 винесенні на
лицьову панель випрямляча, де розташовуються також вольтметр для контролю цієї напруги,
та амперметр для контролю режиму зварювання. 

Суттєвим недоліком випрямлячів серії ВС є значна кількість ступенів регулювання (у
ВС-300  –  24  ступені,  ВС-600  –  27ступенів),  незадовільне  використання  силового
трансформатора за потужністю, відсутність дистанційного та плавного регулювання вихідної
напруги  і,  відповідно,  зварювального  струму,  неможливість  регулювання  режиму  при
навантаженні. 

Ряд  зварювальних  випрямлячів  дозволяють  регулювати  вихідну  напругу  під
навантаженням.  Одним  з  таких  конструктивних  варіантів  є  випрямлячі  за  схемою  із
вольтододатковими трансформаторами. Вольтододатковий трансформатор (ВДТ) складається
з  двох  обмоток.  Вторинна  обмотка  ВДТ  вмикається  послідовно  із  вторинною  обмоткою
силового трансформатора (рис. 5.15) . В залежності від полярності напруги, прикладеної до



його  первинної  обмотки,  вольтододатковий  трансформатор  Т2  може  бути  ввімкнений
узгоджено із  основним трансформатором Т1,  зустрічно  йому або відключений від мережі.
Відповідно,  е.р.с.,  що  індуктується  у  вторинній  обмотці  ВДТ,  може  додаватись  або
відніматись  від е.р.с.  у  вторинній обмотці  силового трансформатора.  Е.р.с.  на виході  ВДТ
можна  змінювати  регулюванням  напруги  на  його  первинній  обмотці.  Таким  чином,  за
допомогою одного трансформатора можуть бути отримані напруги:

Якщо первинні обмотки трифазного вольтододаткового трансформатора вмикати у зірку
та  в  трикутник,  то  кількість  ступенів  напруги  може  бути  збільшена  ще  у  два  рази.  При
застосуванні  двох  трифазних  вольтододаткових  трансформаторів  кількість  ступенів
регулювання може досягати 25.  При застосуванні  одного трифазного та трьох однофазних
вольтододаткових трансформаторів кількість ступенів регулювання може бути ще збільшена.
Незначна несиметрія фазних напруг,  що виникає при несиметричному регулюванні напруг
однофазними  вольтододатковими  трансформаторами,  не  відбивається  негативно  на  роботі
випрямляча і на стабільності процесу зварювання.

За схемою з вольтододатковим трансформатором виконані зварювальні випрямлячі типу
ВСК (ВСК-150, ВСК-300, ВСК-500) із ступінчастим регулюванням вихідної напруги і типу
ИПП із плавним регулюванням. Випрямляч ВСК (рис.5.16) складається з силового трифазного
трансформатора  Т1,  що має  повільнопадаючу зовнішню характеристику  і  відносно  низьку
напругу  холостого  ходу  (приблизно  40  В);  одного  трифазного  Т2  та  трьох  однофазних
вольтододаткових  трансформаторів  Т3  (одного  трифазного  та  одного  однофазного  у
випрямлячах ВСК-150); 



силового  блока  випрямлення  V1,  зібраного  за  трифазною мостовою схемою на  селенових
вентилях; підпалюючого пристрою, який складається з малопотужних трансформатора Т4 та
вентильного блоку V2; стабілізуючого дроселя L.

Малопотужний підпалюючий пристрій має високу напругу холостого ходу (до 70 В) і
крутопадаючу  характеристику,  оскільки  трансформатор  Т4  виконаний  із  підвищеним
магнітним  розсіюванням.  Цей  пристрій  забезпечує  підвищення  напруги  холостого  ходу
випрямляча  в  діапазоні  малих  струмів  і  покращення  умов  запалювання  та  горіння
малоамперної дуги (рис. 5.17).

Регулювання вихідної напруги випрямляча здійснюється вмиканням первинних обмоток
силового  трансформатора  Т1  "зіркою"  або  "трикутником"  та  різним  вмиканням
вольтододаткових трансформаторів. Вторинні обмотки ВДТ можуть бути ввімкнені узгоджено
із вторинними обмотками силового трансформатора,  зустрічно або закорочені.  Ступінчасте
регулювання вихідної напруги за допомогою ВДТ можна здійснювати під навантаженням. 

Випрямляч  має  42  ступені  регулювання.  Перемикання  ступенів  здійснюється  трьома
перемикачами на  лицьовій  панелі.  Стабілізуючий дросель  забезпечує  необхідну  швидкість
наростання струму короткого замикання та згладжування пульсацій струму. 

До недоліків випрямлячів цього типу можна віднести підвищену вагу, значну кількість
комутаційної апаратури та відсутність стабілізації вихідної напруги. 

Частково наведені недоліки усунені у конструкції зварювальних випрямлячів типу ИПП.
Випрямлячі  ИПП-120  та  ИПП-300  мають  повільно  падаючу  зовнішню  характеристику  із
нахилом  0,0125…0,04  В/А.  Вони  складаються  (рис.5.18)  із  наступних  основних  вузлів:
понижуючого  трифазного  силового  трансформатору  СТ,  трифазного  вольтододаткового
трансформатора  ВДТ,  трифазного  автотрансформатора  АТ,  основного  селенового  блоку
випрямлення  ВС,  стабілізуючого  дроселя  L,  ввімкненого  в  коло  випрямленої  напруги,
вентилятора  повітряного  охолодження  та  електромеханічного  приводу  для  плавного
регулювання напруги.

Вторинні  обмотки  вольтододаткових  трансформаторів  вмикаються  послідовно  у  коло
вторинних обмоток силового трансформатора. В залежності від фази напруги на первинних
обмотках вольтододаткових трансформаторів е.р.с., що наводиться у їх вторинних обмотка,
може співпадати за фазою із напругою на вторинних обмотках силового трансформатора і
додаватись  до  неї,  збільшуючи  напругу  холостого  ходу  випрямляча,  або  може  бути
спрямована їй назустріч.

Випрямлячі оснащуються пультом плавного дистанційного регулювання напруги. Зміна
напруги здійснюється грубо вольтододатковим трансформатором, шляхом його зустрічного (І



ступінь),  або  узгодженого  (ІІ  ступінь)  вмикання  із  вторинними  обмотками  силового
трансформатора  СТ,  та  плавно  за  допомогою  автотрансформатора.  Плавну  зміну  напруги
можливо  здійснювати  під  навантаженням,  а  ступінчасту  –  тільки  при  відключеному
навантаженні.

Трифазний автотрансформатор АТ складається з трьох жорстко скріплених між собою
однофазних автотрансформаторів, рухомі контакти (струмознімальні щітки) яких закріплені
на  одній  вісі,  що  приводиться  до  руху  електродвигуном.  Іншою  схемою  випрямляча  із
жорсткою або повільно падаючою зовнішньою характеристикою та плавним регулюванням
режиму є випрямляч із дроселем насичення. За такою схемою розроблені джерела живлення
для  зварювання  у  захисних  газах  типу  ВДГ-301  (302,  303).  Спрощена  електрична  схема
випрямлячів наведена на рис. 5.19.

Випрямляч  складається  із  трифазного  силового  трансформатора  Т  із  нормальним
магнітним розсіюванням, блоку випрямлення зварювального струму V1, дроселя насичення
L1.  Регулювання  (три  ступені)  здійснюється  зміною  коефіцієнта  трансформації  силового
трансформатору  Т  перемиканням  з’єднання  первинних  обмоток  трифазним  пакетно-



кулачковим  перемикачем  S1.  З’єднанню  фаз  первинної  обмотки  трикутником  із
використанням відводів відповідає перша ступінь регулювання робочої напруги (максимальна
величина  напруги),  з’єднанню  первинних  фаз  трикутником  без  відводів  –  друга  ступінь,
з’єднанню первинних обмоток у зірку із використанням відводів – третя ступінь регулювання.
Перемикання  фаз  пакетно-кулачковим  перемикачем  S1  здійснюється  на  холостому  ході.
Плавне  регулювання  робочої  напруги  в  межах  кожної  ступені  здійснюється  трифазним
дроселем насичення L1. Одночасно дроселі  насичення в даній схемі забезпечують жорсткі
зовнішні характеристики. 

Дросель виконаний на шістьох окремих осердях, на кожному з яких розташовані робочі
обмотки  РО,  через  які  протікає  зварювальний  струм.  Осердя  дроселя  об’єднані  попарно  і
охоплені  обмотками керування  ОК та  зміщення  ОЗ,  магніторушійні  сили яких спрямовані
назустріч  одна одній,  що перешкоджає  швидкому насиченню  магнітопровода  дроселя  при
збільшенні струму в обмотці керування. 

Робоча  напруга  на  виході  випрямляча  плавно  регулюється  потенціометром  R1,  який
змінює силу струму намагнічування в обмотці керування ОК дроселя насичення L1. Обмотка
керування живиться від ферорезонансного стабілізатора напруги СН через блок випрямлення
малої  потужності  V2.  При  зниженні  напруги  мережі  напруга  на  виході  стабілізатора
збільшується  (і  навпаки),  що  дозволяє  частково  компенсувати  зміну  робочої  напруги  при
коливаннях напруги мережі. 

Обмотка  зміщення  ОЗ  живиться  від  допоміжного  випрямляча  V3  і  призначена  для
розширення  меж  плавного  регулювання  вихідної  напруги.  Для  встановлення  необхідної
швидкості  нарощування  струму  короткого  замикання  на  виході  випрямляча  ввімкнений
стабілізуючий  дросель  L2.  У  випрямлячі  ВДГ-303  застосований  стабілізуючий  дросель
спеціальної  конструкції,  що забезпечує  підвищення стабільності  зварювального процесу та
безступінчасте регулювання індуктивності в залежності від режиму зварювання. 

Силовий блок випрямлення V1 виконаний за трифазною мостовою схемою на шістьох
кремнієвих вентилях. Випрямляч оснащений захистом від перевантажень: вітровим реле, що
контролює роботу вентилятора,  тепловим реле,  реле максимального струму,  автоматичним
вимикачем S2, що спрацьовує при перевантаженні.

Випрямлячі серії ВДГ мають повільно падаючі зовнішні характеристики із підвищеною
напругою холостого ходу (рис. 5.20). 

Напругу на виході випрямляча можна вмикати, вимикати та плавно регулювати з місця
або  дистанційно  з  виносного  пульту.  У  випрямлячі  мається  ниша  для  розміщення  блоку
приводу зварювального напівавтомата.



3 Універсальні зварювальні випрямлячі

Універсальні  зварювальні випрямлячі забезпечують стійке горіння дуги та стабільний
режим при ручному та механізованому (у захисних газах та під флюсом) зварюванні. Зовнішні
характеристики таких випрямлячів при ручному зварюванні та зварюванні під флюсом мають
падаючу  форму,  а  при  зварюванні  в  захисних  газах  –  жорстку  або  повільно  падаючу.
Універсальні випрямлячі забезпечують плавне дистанційне регулювання вихідних струму та
напруги, стабілізацію встановленого режиму зварювання при змінах напруги мережі як при
падаючих, так і при жорстких зовнішніх характеристиках. 

Блок  випрямлення  універсальних  випрямлячів  складається  з  тиристорів.  Електричні
схеми  випрямлячів  передбачають  їх  швидке  перемикання  з  одного  виду  зовнішніх
характеристик на інший. 

Промисловістю  випускається  велика  серія  універсальних  випрямлячів:  ВДУ-305  для
ручного зварювання та механізованого зварювання у вуглецевому газі,  ВДУ-504, ВДУ-505,
ВДУ-506 для ручного зварювання, зварювання під флюсом та в середовищі захисних газів,
ВДУ-601, ВДУ-1201 для зварювання під флюсом та в середовищі захисних газів.

Принципова електрична схема силової частини випрямляча ВДУ-504 (505, 506) наведена
на  рис.  5.21.  Зовнішні  характеристики  випрямляча  можуть  бути  круто  падаючими  або
жорсткими (повільно падаючими).

Випрямляч  складається  з  трифазного  силового  понижуючого  трансформатора  Т1  із
нормальним магнітним розсіюванням, який має дві групи вторинних обмоток a, b, c та a´, b´, c
´,  з’єднані  між собою протифазно  у  дві  зворотні  зірки  через  вирівнювальний реактор  L1.
Напруга від мережі подається на трансформатор за допомогою автоматичного вимикача Q1 та
контактора К1. В залежності від режиму зварювання первинна обмотка трансформатора може
вмикатися зіркою або трикутником.  З’єднання первинних обмоток трикутником відповідає
падаючим  зовнішнім  характеристикам  та  першому  діапазону  жорстких  зовнішніх
характеристик.  З’єднання  первинних  обмоток  зіркою  відповідає  другому  діапазону
регулювання  жорстких  характеристик.  Перемикання  обмоток  трансформатора  здійснюють
пакетно-кулачковим перемикачем Q2, розташованим на задній панелі випрямляча. 

Силовий  блок  випрямлення  складається  з  шістьох  тиристорів  V1-V6,  катоди  яких
з’єднані  разом  і  утворюють  позитивну  клему.  Негативним  відводом  є  середня  точка
вирівнювального реактора. Лінійний дросель L2 згладжує пульсації випрямленого струму та



зменшує  розбризкування  металу  при  зварюванні.  Дросель  має  два  відводи.  Верхній  (за
схемою) відвід  відповідає  більшій індуктивності  і  застосовується  при роботі  з  падаючими
зовнішніми  характеристиками  та  на  першій  ступені  регулювання  при  роботі  з  жорсткими
характеристиками, нижній відвід 2 відповідає меншій індуктивності і застосовується на другій
ступені регулювання при роботі з жорсткими характеристиками. 

При  зварюванні  у  вуглецевому  газі  перемикач  зовнішніх  характеристик  на  пульті
керування  встановлюють  у  положення  «жорсткі».  Для  підвищення  зварювальної  напруги
первинні  обмотки  трансформатора  з’єднують  за  схемою  трикутника,  для  пониження  –  за
схемою  зірки.  Одночасно  пакетно-кулачковим  перемикачем  Q2  зменшують  індуктивність
стабілізуючого дроселя.  Напругу плавно регулюють потенціометром та схемою керування,
змінюючи кут відкривання тиристорів. 

При  ручному  зварюванні  перемикач  зовнішніх  характеристик  встановлюють  у
положення  «Круто  падаючі».  При  цьому  первинні  обмотки  трансформатора  з’єднують  за
схемою трикутника, а дросель в колі випрямленого струму має максимальну індуктивність.
Силу струму регулюють плавно тим же потенціометром, що і при зварюванні на жорстких
характеристиках. 

Регулювати  силу  зварювального  струму  та  напругу  випрямляча  можливо  з  лицьової
панелі  та  дистанційно  виносним  пультом.  Принцип  регулювання  режиму  та  формування
зовнішніх характеристик пояснює блоксхема випрямляча ВДУ (рис. 5.22). 

При механізованому зварюванні напруга регулюється блоком завдання напруги. Сигнал
завдання через блок порівняння поступає на блок фазового керування, який формує керуючі
імпульси  і  подає  їх  у  необхідній  послідовності  на  тиристори.  При  збільшенні  напруги
завдання зменшується кут керування тиристорів, а зварювальна напруга зростає.

Завдяки  силовому  трансформатору  з  нормальним  розсіюванням  випрямляч  володіє
природними  повільно  падаючими  зовнішніми  характеристиками.  Для  отримання  більш
жорстких, незалежних від коливань напруги мережі, зовнішніх характеристик застосовують
зворотній  зв’язок  за  випрямленою напругою.  Зварювальна напруга  з  датчика  та  напруга  з
блоку  завдання  порівнюються  у  блоку  порівняння.  Різниця  цих  напруг  поступає  в  блок
фазового  керування  тиристорами.  При  зниженні  зварювальної  напруги  кут  відкривання
тиристорів зменшується і випрямлена напруга зростає. 

Для  отримання  круто  падаючих  зовнішніх  характеристик  у  схему  керування
тиристорами  вводять  зворотній  зв’язок  за  струмом  зварювальної  дуги.  В  якості  датчика



зварювального струму застосовують магнітний підсилювач А. Сигнал зворотного зв’язку з
виходу робочих обмоток підсилювача поступає в схему керування тиристорами (клеми 7 та 8
на рис. 5.21). 

Напруга  з  датчика,  пропорційна  зварювальному  струму,  порівнюється  із  напругою
завдання  і  їх  різниця  подається  в  блок фазового керування.  При негативному зворотному
зв’язку кут керування тиристорами із  ростом сили струму збільшується,  в результаті  чого
випрямлена  напруга,  що  подається  на  дугу,  знижується.  Таким  чином,  за  допомогою
тиристорів та схеми керування ними із природних повільно падаючих характеристик силового
трансформатору отримують штучні круто падаючі зовнішні характеристики випрямляча (рис.
5.20). 

Випрямляч  охолоджується  вентилятором  та  захищений  від  перевантажень  тепловими
реле, а від аварійних режимів – автоматичним вимикачем Q1.

Всі  тиристорні  випрямлячі  мають  однокорпусне  виконання  і  мають  нішу  для
розташування блоку керування зварювальним автоматом або напівавтоматом.

4 Багатопостові зварювальні випрямлячі

Багатопостові  випрямлячі  призначені  для  живлення  електричною  енергією  декількох
зварювальних  постів  одночасно.  Їх  доцільно  застосовувати  там,  де  на  відносно  незначних
виробничих  площах  необхідно  зосереджувати  значну  кількість  однопостових  джерел
живлення.  Застосування  багато  постових  систем  створює  умови  для  підвищення
продуктивності  праці,  більш  раціонального  використання  виробничих  площ,  економії
електроенергії.  Подібні  багато  постові  системи  мають  ряд  переваг  перед  однопостовими
випрямлячами: 

– меншу вартість обслуговування та ремонту;

– можливість при необхідності проводити зварювання значними струмами;

– меншу, ніж у еквівалентної кількості однопостових випрямлячів робочу площу.

На  даний  час  промисловістю  серійно  випускаються  багато  постові  системи  для
живлення  зварювальних  постів  для  ручного  дугового  та  механізованого  зварювання  в
захисних газах постійним струмом від випрямлячів через спільні шинопроводи та баластні
реостати на кожному зварювальному пості. 

Багатопостові системи застосовуються, в основному, для ручного дугового зварювання.
Основна вимога, що пред’являється до багатопостових джерел живлення – це незалежність



роботи кожного поста від роботи інших. Зміна режиму на одних постах ( наприклад короткі
замикання,  обрив  дуги)  не  повинні  впливати  на  стійкість  процесу  зварювання  на  інших
постах. Умова незалежності  роботи постів виконується,  якщо відхилення напруги на вході
поста в процесі зварювання не перевищує ±5%. Для цього необхідно щоб напруга на виході
джерела  живлення  була  постійною  і  не  залежала  від  навантаження,  тобто,  зовнішня
характеристика джерела живлення повинна бути жорсткою. 

Одним  із  суттєвих  недоліків  багато  постових  систем  є  значні  втрати  потужності  у
баластному реостаті, які знижують к.к.д. поста, що визначаються як 

де Рд – потужність дуги; Рп – потужність, що підводиться до поста. Джерела живлення
багатопостової  системи  розраховуються  на  номінальний  струм,  що  відповідає  тривалості
режиму  роботи  ПН  =  100%.  При визначенні  кількості  постів  багатопостової  системи,  що
відповідають  номінальному  струму  джерела  необхідно  враховувати,  що  не  всі  пости
працюють одночасно у однакових режимах (холостий хід, навантаження, коротке замикання).
Кількість  постів,  які  здатне  забезпечити  енергію  джерело,  визначають  з  урахуванням
коефіцієнту  одночасності  роботи  постів,  який  для  ручного  дугового  та  механізованого
зварювання під флюсом складає ε = 0,5…0,7, а для механізованого зварювання в середовищі
захисного газу ε = 0,7…0,9 . Звідси кількість постів 

де Iдж – номінальний струм джерела; Iп – номінальний струм поста.

Багатопостові зварювальні випрямлячі випускаються промисловістю на струми 1000…
5000 А. 

Багатопостові випрямлячі типу ВДМ ( ВДМ – 1001; ВДМ – 1601) використовуються для
живлення випрямленим струмом через баластні реостати (регулятори струму) відповідно 6 -
ти  та  9  -  ти  зварювальних  постів  ручного  дугового  зварювання  .  Спрощена  принципова
електрична схема випрямляча наведена на рис. 5.24. 

Випрямляч виконаний на базі трифазного понижуючого силового трансформатора Т1 із
нормальним  магнітним  розсіюванням,  завдяки  чому  його  зовнішня  характеристика  має
жорстку форму, необхідну для багато постового живлення. Фази первинної обмотки мають
відводи, що дозволяють підвищувати вторинну напругу трансформатора приблизно на 5% при
зниженні напруги мережі. 

Блок випрямлення VD1-6 зібраний за шестифазною кільцевою схемою. В кожній фазі
паралельно  ввімкнені  два  кремнієвих  вентилі.  У  шестифазній  схемі  кожний  вентиль
проводить струм лише незначну частину періоду, що полегшує умови його роботи. 142 

Зварювальні  пости  отримують  енергію  від  випрямляча  через  шино  проводи.
Регулювання струму і створення падаючої характеристики на кожному пості здійснюється за
допомогою баластного  реостату.  У  випрямлячі  передбачений  захист  від  перевантажень  та
перегрівань, але як і в інших багато постових випрямлячах, призначених для живлення постів
ручного дугового зварювання, відсутнє регулювання напруги холостого ходу.

Випрямляч забезпечує ступінчасте регулювання вихідної напруги в межах 30, 35, 40, 50
та  60В перемиканням кількості  витків  фаз  первинної  обмотки.  Струм дуги зварювального



поста при багато постовому зварюванні у вуглецевому газі регулюють баластними реостатами
РБГ – 201,  РБГ – 302,  РБГ – 401,  ввімкненими послідовно з  дугою. Реостати дозволяють
отримувати  до  20  -  ти  ступенів  струму  при  збереженні  повільно  падаючої  зовнішньої
характеристики,  необхідної  для  саморегулювання  та  стійкого  горіння  дуги  при
напівавтоматичному  зварюванні  із  постійною  швидкістю  подавання  дроту.  Крім  того,  для
зменшення  розбризкування  розплавленого  металу  в  коло  кожного  поста  послідовно  з
баластним реостатом необхідно ввімкнути дросель.

Випрямляч  ВМГ  –  5000  може  бути  застосований  також  і  для  ручного  дугового
зварювання та зварювання під флюсом. В цьому випадку зварювальні пости підключають до
випрямляча через баластні реостати РБ – 201, РБ – 302 або РБ – 502. 

Поряд  із  багатопостовими  системами  живлення,  які  мають  спільний  шинопровід  та
постові  баластні  реостати,  існують  багатопостові  зварювальні  випрямлячі  з  тиристорним
регулюванням струму та напруги на кожному з постів. В цьому випадку випрямлячі можуть
розташовуватись  на  різних  зварювальних  ділянках,  утворюючи  при  необхідності  місцеві
системи багато постового живлення. При зберіганні всіх переваг однопостових випрямлячів
знижуються  маса  та  габарити  установок,  підвищується  к.к.д.  поста,  поліпшуються
експлуатаційні можливості. 

Багато  постові  джерела  живлення  з  тиристорним  регулюванням  мають  єдиний
трансформатор  живлення  та  незалежні  тиристорні  блоки  випрямлення  із  самостійними
пристроями фазового управління.  За такою схемою випускають універсальні  багатопостові
тиристорні випрямлячі із безреостатним регулюванням режиму поста серії ВДУМ-2х301 та
ВДУМ4х401 на два та чотири зварювальні пости відповідно (рис. 5.26). 



Система із паралельно працюючими тиристорними блоками накладає додаткові вимоги
до схеми випрямлення зварювального поста. В цьому випадку працюючий тиристор одного
блоку випрямлення не повинен шунтувати тиристор іншого. В зв'язку з цим стає неможливим
застосування  широко  розповсюдженої  трифазної  мостової  схеми  випрямлення  із  шістьма
керованими  вентилями.  Випрямлячі  можуть  бути  виконані  за  трьома  відомими  схемами:
двійною трифазною схемою із самостійними вирівнювальними реакторами в катодних колах
тиристорів  кожного  зварювального  поста,  трифазною  несиметричною  мостовою  схемою з
трьома керованими вентилями катодної групи та простою шестифазною схемою випрямлення.
Випрямляч має падаючі та жорсткі зовнішні характеристики. 

Падаючі  характеристики  утворюються  в  результаті  введення  зворотного  зв'язку  за
струмом, жорсткі – при сумісній дії зворотного зв'язку за напругою та струмом. Таким чином,
одне і теж джерело живлення може бути застосовано одночасно для зварювання в середовищі
вуглекислого газу та ручного дугового зварювання покритими електродами. 

Випрямлячі  забезпечують  стабілізацію  параметрів  при  коливаннях  напруги  мережі,
дистанційне регулювання струму і напруги та вмикання зварювального режиму. 

ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.

1. Способи створення падаючих зовнішніх характеристик у зварювальних випрямлячах.

2. Вимоги до багато постових джерел живлення.

3. Основні схеми випрямлення та області їх застосування.

4. Призначення лінійного дроселя в зварювальному колі випрямлячів із жорсткими та повільно
падаючими характеристиками.



Домашнє завдання: 

Конспект.

Технологія електродугового зварювання: Підручник/І. В. Гуменюк

§ 5.4 Зварювальні випрямлячі

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


