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Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електрозварювального устаткування 

та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

Урок 65 

Тема: Будова типового зварювального випрямляча. 

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 

 

ЗВАРЮВАЛЬНІ ВИПРЯМЛЯЧІ 

Зварювальний випрямляч – це 

джерело живлення постійного струму 

зварювальної дуги, призначений для 

перетворення напруги мережі (220 

або 380 В) до напруги, необхідної 

для запалювання та стабільного 

горіння дуги, а також перетворення 

змінного струму у постійний. 

На практиці в роботі з зварювальними випрямлячами орієнтуються на 

силу струму і напругу в поєднанні з значенням ПВ.  

Зварювальний випрямляч може складатися з силового трансформатора і 

випрямного блоку, який перетворює змінний зварювальний струм у постійний 

або інвертора, який перетворює змінну напругу мережі живлення за допомогою 

її випрямлення і широтно-імпульсної модуляції. Зварювальні випрямлячі 

призначені для дугового зварювання різних металів та їх сплавів на постійному 

струмі будь якої полярності, штучними електродами різних видів, що 

плавляться, а також напівавтоматичного або автоматичного зварювання у 

середовищі захисних газів або під шаром флюсу. 

Класифікація зварювальних випрямлячів. 

Зварювальні випрямлячі класифікуються за типом принципу перетворення, 

що застосовуваний у них, – трансформаторного або інверторного. 

  Трансформаторні, у свою чергу, відрізняються типом випрямляча – 

тиристорні або транзисторні. 

  Усі випрямлячі поділяються на однопостові і багатопостові. 

  Багатопостові зварювальні випрямлячі (2-10 постів) використовуються на 

великих виробництвах і призначені для централізованого забезпечення 

зварювальним струмом одночасно декількох робочих місць. 



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ І РОБОЧИЙ ПРИНЦИП 

Тепер розглянемо пристрій зварювального випрямляча. Головні складові 

елементи виглядають наступним чином: 

 діоди; 

 трансформатор, що працює на пониження; 

 система охолодження. Як правило, це простий вентилятор; 

 модулі, що вимірюють поточну силу струму; 

 набір регулюючих деталей. 

Такий набір деталей дозволяє з високою точністю коригувати силу струму, що 

розширює експлуатаційну сферу і дає можливість проводити найбільш 

відповідальні операції, що вимагають стабільності дуги. 

 
У кожного конструктивного модуля своє призначення, і принцип дії 

устаткування такий: 

1. Проводиться подача електричного струму на первинну обмотку 

понижувального трансформатора. 

2. Явище електромагнітної індукції дозволяє знизити напругу і підвищити 

силу струму, що виникає на вторинній обмотці трансформатора. 

3. Досягнуте напруга передається диодам, найтехнологічніші деталі 

виконуються з кремнію. Діоди — це напівпровідники, тобто струм має 

односторонній напрямок ходу. Саме діод і дозволяє домогтися сталості 

напруги. 

4. Активується вентилятор, що забезпечується обдув діодів, істотно 

нагріваються під час роботи. Чим могутніше модель, тим більш 

продуктивним повинен бути вентилятор. У критичних ситуаціях 

спрацьовує датчик перегріву, що запобігає вихід обладнання з ладу. 

Додатково активуються і датчики, що визначають поточне значення 

напруги. При його критичному перевищенні автоматика також 

відключить прилад, виключивши поломку. 

5. Для коригування напруги обертаються ручки регуляторів. Це дозволяє 

ефективно працювати з металевими деталями незалежно від їх товщини. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ 

Можна виділити різні основні типи зварювальних випрямлячів, так як існує 

кілька способів їх класифікації. 

Якщо розглядати конструкцію силової частини, то допускається поділ на 

наступні категорії: 



 тиристорні моделі; 

 виконання з насичує дроселем; 

 інвертори; 

 модифікації, регульовані трансформатором; 

 пристрою, регульовані транзистором. 

При підборі випрямлячів потрібно 

орієнтуватися на майбутню технологію 

зварювання. Наприклад, якщо робота буде 

вестися в газовій захисному середовищі, під 

флюсом, використовуються моделі, що 

володіють жорсткими зовнішніми 

показниками. Вони припускають, що напруга 

налаштовується магнітним, виткового, 

фазовим і імпульсним способами. 

Класична технологія ручного дугового 

зварювання на увазі використання 

випрямлячів з падаючими зовнішніми показниками. Вони базуються на 

підвищенні опору трансформаторів або на зворотний зв’язок по току. 

Представлені і універсальні пристрої, які поєднують жорсткі і падаючі зовнішні 

характеристики. 

Інші параметри, що дозволяють класифікувати пристрій, можна уявити 

таким списком: 

1. Вихідна сила струму. Чим більше цей показник, тим товщі можуть 

бути стінки оброблюваної деталі. Невеликих струмів досить тільки для 

роботи з тонкими металевими пластинами. Висока сила істотно 

розширює експлуатаційну сферу, дозволяє не тільки зварювати метал, але 

і різати його. 

2. Клас точності регулювання. Професіоналам краще вибирати 

прилади, що дозволяють гранично точно скорегувати робочі показники. 

3. Число виходів. Професійні моделі нерідко припускають наявність 

на корпусі відразу декількох виходів для установки власників електродів. 

Виходить, що одним пристроєм одночасно можуть користуватися кілька 

зварників. Це позбавляє від необхідності покупки додаткових приладів, 

але відбивається на габаритах в більшу сторону. 

4. Ефективність охолоджуючої системи. Побутові моделі рідко 

оснащуються дорогий і продуктивною системою охолодження, так як 

орієнтовані на короткострокові і не дуже складні роботи. Професійні 

аналоги експлуатуються безперебійно набагато довше. 

Подивіться відео-огляд зварювального випрямляча ВД-201 АТ AC DC: 

https://youtu.be/tLX67IblXAk 

 

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 № 
 

https://youtu.be/tLX67IblXAk
mailto:mTanatko@ukr.net
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