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ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електрозварювального устаткування 

та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

Урок 64 

Тема: Технічні характеристики трансформаторів. 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних відомостей про приймання й здавання 

зміни, забезпечення  збереження, правильну експлуатацію електрозварювального 

устаткування та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

  Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 
 

ХІД УРОКУ 

 

Зварювальний трансформатор – це пристрій, що перетворює змінну напругу 

вхідної мережі у змінну напругу для електрозварювання. Основним його вузлом є 

власне трансформатор, що понижує напругу мережі до напруги холостого ходу, 

яка становить зазвичай 50-60 В. 

Сила струму у зварювальному трансформаторі може регулюватися зміною 

індуктивного опору ланцюга або за допомогою тиристорів (фазне регулювання). 

Зварювальні трансформатори класифікуються наступним чином: 

 за кількістю робочих місць, що обслуговуються, 

 за фазністю напруги у мережі: однофазні, трифазні, 

 за конструкцією. 

За конструкцією пристрою виділяють: 

 Моделі з номінальним магнітним розсіюванням. Вони складаються з двох 

частин: трансформатора і дроселя для регулювання напруги. 

 Вироби зі збільшеним магнітним розсіюванням – мають більш складну 

конструкцію з декількох рухомих обмоток, конденсатора або імпульсного 

стабілізатора та інших елементів. 

 Тиристорні моделі – порівняно новий тип подібних пристроїв. Вони 

складаються з силового трансформатора і тиристорного фазорегулятора. 

Тиристорні моделі мають меншу вагу в порівнянні з іншими типами. 

До характеристик зварювальних трансформаторів відносяться: 

 - коефіцієнт потужності, 

 - напруга мережі (первинна напруга), 

 - вторинна напруга, 

 - потужність, 

 - межі регулювання струму. 

Коефіцієнт потужності – безрозмірна фізична величина, що характеризує 

споживача змінного електричного струму з точки зору наявності у навантаженні 

реактивної складової. Коефіцієнт потужності дорівнює відношенню споживаної 

електроприймачем активної потужності до повної потужності.  



Активна потужність витрачається на здійснення роботи.  

Повна потужність – геометрична сума активної та реактивної потужностей (у 

разі синусоїдних струму і напруги). 

Номінальною первинною напругою трансформатора називається така 

напруга, яку, необхідно підвести до його первинної обмотки, щоб на затискачах 

розімкнутої вторинної обмотки отримати вторинну номінальну напругу, що 

вказана у паспорті трансформатора. 

Номінальною вторинною напругою називають напругу, яка встановлюється 

на затисках вторинної обмотки при холостому ході трансформатора (до 

затискачів первинної обмотки підведена напруга, а вторинна обмотка 

розімкнута) і при підведенні до первинної обмотки номінальної первинної 

напруги. 

Потужність трансформатора напруги гранична – удавана потужність, яку 

трансформатор напруги тривало віддає при номінальній первинній напрузі, 

поза класів точності, і при якій нагрів усіх його частин не виходить за межі, 

допустимі для класу нагрівостійкості даного трансформатора. 

Межі регулювання зварювального струму указують мінімальні і максимальні 

значення струму, які можуть бути використані при зварюванні. 

Зварювальні трансформатори, що застосовуються в агрегатах і генераторах  

забезпечують їх відмінні технічні характеристики. 

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в 

будь-який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № 
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