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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 66 

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 

Так як джерелом струму для зварювальних 

інверторів є змінний струм, то для перетворення 

змінного струму в постійний або високочастотний 

служать різні випрямлячі, які відрізняють по 

потужності і різного вольтажу. 

Робота дугового електричного зварювання з 

баласного реостата або інверторного перетворювача 

практично неможлива без використання випрямлячів. 

ПРИСТРІЙ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИПРЯМЛЯЧА 

Найтиповіший випрямляч складається з 

трьох основних компонентів: 
 силовий трансформатор, який 

призначається для прийому "пікового 

навантаження" і передачі її до випрямляти 

трансформатору. 

При цьому відбувається ПН-перехід, тобто 

первинне перетворення змінного струму в 

імпульсний струм, тобто силовий 

трансформатор спочатку трансформує енергію 

електричної мережі в енергію, яка необхідна 

для виникнення дуги між електродом і 

зварними кромками вироби; 
 випрямляє трансформатор, які перетворює імпульсний струм в струм 

постійної дії напругою 220 В. 

Робота трансформатора заснована на проходження струмом послідовних 

резистентних ділянок, в протягом яких зростає сила струму, але падає напруга по 

закону Ома; 
 регулююча, пускова і пропускає електрична арматура, кабелю. 

Регулятори дозволяють виставляти характеристики струму і напруги, режими 

роботи зварювального інвертора (зварювання, різання). 



ТИПИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ 

Як правило, випрямлячі відрізняють за типом 

і конструктивними особливостями силової 

частини (трансформатора). 

У загальній номенклатурі виробів виділяють 

наступні: 
 сила струму регулюється 

трансформатором; 
 оснащені насичуючим дроселем; 
 тиристорні або випрямляч зварювальний 

багатопостовий; 
 транзисторні на напівпровідниках; 
 інверторні або випрямляч зварювальний 

інверторний, принцип дії якого заснований на частотному поширені струмового 

навантаження по інерції. 

Так само в залежності від механізації зварювального апарату виділяють різні 

випрямлячі по їх вольт-амперних даними: 
   Автоматичне і напівавтоматичне 

зварювання: 
1. виткове регулювання напруги. Тобто 

випрямляч оснащений витковим реостатом для зміни 

характеристик вольтажа і сили струму; 
2. магнітне регулювання. Силовий потік струму 

регулюється магнітними полями, які можуть бути, як 

полями збудження, так і полями резистентності сили 

струму; 
3. фазове регулювання, коли крім кабелю 

живлення прокладається силовий "нульовий" кабель 

для перерозподілу навантаження, яка йде на "масу"; 
4. імпульсне регулювання за допомогою 

осцилографа; 

 Випрямлячі для ручного дугового 

зварювання: 
1. підвищення опору за рахунок ведення 

магнітного шунта або за рахунок збільшення 

металоконструкції випрямляє трансформатора; 
2. зворотний зв'язок по струму, тобто підвищення 

різниці потенціалів і повернення електричного заряду до джерела. Це суттєво 

послаблює силу струму і напругу, що дає передумови до випрямлення струму. 
3. зварювальні випрямлячі, оснащені насичує дроселем. Дросель насичення 

являє собою сталевий електрод, навколо якого концентричними колами 

намотаний струмопроводячий дріт. 

При виникненні сильного магнітного поля в котушці дроселя виникає струм 

збудження, який циркулює по центральному сердечника-електроду. 

Цей сердечник в свою чергу є конденсатором, який здатний збільшувати і зберігати 

електричний заряд, після чого заряд передається на випрямляючий трансформатор. 



ПРИНЦИП РОБОТИ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИПРЯМЛЯЧА 

Технологічно дросель займає місце між 

приймаючим і випрямляючим трансформатором в 

електричній схемі всього випрямляча. 

Варто відзначить, що найкращою схемою є 

трифазна схема "зірка-зірка" (зварювальний 

випрямляч трифазний), коли три опори з'єднуються в 

замкнутий контур паралельно, а "нульовий" провід 

відходить від точки з'єднання. 

У потужних випрямлячах, які використовуються в 

автоматичному зварюванні використовується схема 

"трикутник-трикутник". Дубльована трикутна схема являє собою систему опорів в 

замкнутому контурі, яка з'єднується послідовно, а нульовий провід відходить на клеми 

від будь-якого з опорів. 

Крім того вся система випрямляча повинна бути оснащена стабілізаторами струму і 

запобіжним автоматом: 
 стабілізатори струму служать для стабілізації і гасіння моментальних стрибків 

струму, які можуть привести до поломки випрямляча і трансформаторів. 

Наприклад, електрод залипнув на поверхню зварювання, утворився замкнутий 

контур і струми пішли назад на трансформатор. 

Цей момент стабілізатор забирає на себе 90% надлишкового струму, перетворюючи 

його в теплову енергію; 
 запобіжний автомат, що складається з легкоплавких пробок-запобіжників, 

служить для того, щоб в критичні моменти підвищення напруги розімкнути замкнуту 

ланцюг. 

Якщо трапилося замикання, то запобіжник нагрівається, і при оплавленні 

порушується його форма, ланцюг розмикається. 

Зварювальні випрямлячі - вид електричних агрегатів, без яких в принципі 

неможлива робота зварюванням і проведення зварних робіт. 

Випрямлячі відрізняє надійність і повне виконання своїх завдань з перетворення 

електричної енергії. 

 

 

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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