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ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електрозварювального устаткування 

та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

Урок 75-76 

Тема: Регулювання зварювального струму. 

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 

В даний час застосовують перетворювачі ПСО-315 і ПСО-300-2 на номінальний 

зварювальний струм 315 А, Вони призначені для живлення постійним струмом 

одного зварювального поста для ручного дугового зварювання, наплавлення і різання 

металів штучними електродами, а також для живлення зварювальним струмом 

установок для механізованого зварювання під флюсом. У цих перетворювачах 

застосовані зварювальні генератори ДСО-300М і ДСО-300, які являють собою 

чотириполюсні колекторні машини постійного струму з самозбудженням, 

відрізняються один від одного тільки частотою обертання. Для роботи на 

номінальному зварювальному струмі 500 А використовується більш потужний 

перетворювач ПД-502. На відміну від генератора (ГСО-300 генератор ГД-502 

перетворювача ПД-502 має незалежне збудження. Обмотка незалежного збудження 

живиться від мережі змінного трифазного струму через спеціальний індуктив але 

ємнісний перетворювач напруги, який одночасно служить стабілізатором струму при 

коливаннях напруги в мережі. Плавне регулювання зварювального струму в межах 

кожного діапазону здійснюється реостатом обмотки збудження, змонтованим на 

виносному пульті дистанційного управління і під'єднаним штепсельним роз'ємом до 

дошки затискачів генератора, на цій же дошці діапазони перемикаються на 125, 300 і 

500 А. 

На будівництвах і в промислових цехах ще можна зустріти перетворювачі старої 

конструкції ПСО-500, мають генератори з незалежним порушенням, і ПСО-300 

генератори з самозбудженням і розмагнічуючою послідовною обмоткою, але вони 

поступово замінюються перетворювачами ПД-502, ПСО-315М і ПСО-300-2. 

Промисловість випускає однопостові перетворювачі ПД-305 для ручного 

дугового зварювання, має вентильний генератор ГД-317, представляє собою 

трифазну індукторну електричну машину, яка виробляє змінний струм частотою 300 

Гц. Машина оснащена випрямляючим пристроєм з кремнієвих вентилів і 

дистанційним керуванням. 

Для живлення одного поста дугового автоматизованого і механізованого 

зварювання в захисному газі плавким електродом призначений перетворювач ПМГ-

500-1, зовні схожий на перетворювач ПД-502. Зварювальний генератор ГСГ-500 

цього перетворювача являє собою чотирьох полюсну машину з самозбудженням і 

обмоткою, розташованої на всіх головних полюсах. Генератор не має розмагнічуючої 

послідовної обмотки, його зовнішні характеристики жорсткі, в діапазонах 1, 2 і 3 



мають межі від 50 до 500 А з нахилом не більше ±0,04 В/А, що забезпечує стабільну 

механізоване зварювання в захисному газі. 

Багатопостові зварювальні перетворювачі призначені для одночасного 

живлення зварювальним струмом декількох постів ручної дугової зварювання. 

Застосування не доцільно в цехах металоконструкцій, де зосереджено кілька робочих 

місць (постів) зварників, а також при спорудженні великих металомістких зварних 

об'єктів, розташованих компактно на будівельному майданчику, наприклад, доменної 

печі, резервуарного парку і ін. Багатопостовий перетворювач ПСМ-1000 складається 

з генератора СГ-1000 і асинхронного двигуна. Генератор має жорстку зовнішню 

характеристику. Падаюча характеристика, необхідна для ручного дугового 

зварювання, створюється на кожному посту баластними реостатом.  

Баластні реостати випускаються промисловістю на струми: до 200 А-РБ-200; до 

315 А-РБ-302; до 500 А - РБ-500. Вони являють собою набір опорів, закріплених на 

рамках і поміщених в металевий корпус. 

Розміщення опорів на рамках дозволяє робити ступеневе регулювання 

зварювального струму через кожні 6 А, 

Правила експлуатації перетворювачів. Паралельне включення зварювальних 

генераторів для ручного зварювання застосовують дуже рідко і тільки у випадках, 

коли для зварювання на струмах 350-450 А електродами великого діаметра не є 

потужних перетворювачів ПД-502. При паралельному з'єднання генераторів з 

незалежним збудженням, повинні бути відрегульовані на однакову величину напруга 

холостого ходу і зварювальний струм кожного генератора. Таке з'єднання більш 

складне. Напруга холостого ходу і зварювальний струм повинні бути відрегульовані 

на однакові величини, за цим повинен бути встановлений контроль амперметрами і 

вольтметрами. 

Паралельні включення допустимі тільки для машин, що мають однакові зовнішні 

характеристики і електромагнітні системи. 

При експлуатації перетворювачів необхідно дотримуватись наступних основних 

правил. Перед пуском нового або вже використованого довгий час в експлуатації 

перетворювача необхідно ретельно його оглянути для виявлення і усунення 

можливих пошкоджень та перевірки комплектності, очистити від бруду і пилу, 

перевірити справність колектора і струмознімача зі щітками, перевірити справність 

ізоляції обмоток, зачистити і закріпити контакти, перевірити якість змащення 

підшипників і при необхідності її замінити, перевірити стан приладів та 

пусконалагоджувальної апаратури/ Після проведення зазначеної профілактики 

перетворювач ставлять на відведене місце. Там же встановлюють комутаційний 

апарат (рубильник закритого типу), підводять до нього силовий кабель від мережі й 

під’єднують перетворювач. Напруга мережі повинно відповідати напрузі 

електродвигуна перетворювача 220 або 380 Ст. 

Щодня перед початком роботи електрозварник зобов'язаний оглянути 

перетворювач і переконатися, що в нього, а також у комутаційного апарата, силовий і 

зварювальної проводки немає пошкоджень, після чого можна включити апарат і при 

нормальній його роботі приступити до зварювання. 

Один раз на місяць необхідно очистити від перетворювач пилу і бруду, продути 

його стислим повітрям, перевірити стан контактів і при необхідності очистити 

колектор від пилу, зачистити контакти і підтягнути затискачі. 



Один раз в три місяці електромонтажник повинен перевірити ізоляцію 

струмоведучих частин і проводів перетворювача, стан колектора, пускової, 

регулюючої і вимірювальної апаратури і усунути несправності. 

Один раз у шість місяців електромонтажник повинен перевірити стан колектора і 

струмознімача, наявність мастила в підшипниках і при необхідності замінити його. 

Він також повинен оглянути і привести в порядок пускову, регулювальну та 

вимірювальну апаратуру і всі контакти. 

Один раз на рік слід провести профілактичний огляд і виправлення несправностей 

перетворювача в обсязі, відповідному первісної профілактики. 

Основні несправності перетворювачів і їх усунення. Найбільш часта несправність 

полягає в сильному іскрінні щіток, нагріванні і обгоранні всього колектора або його 

частини. Причиною цього можуть бути погане притирання колектора і щіток, 

забруднення або биття колектора, а також порушення контактів в обмотці якоря. 

Якщо перетворювач сильно перегрівається, що викликано його перевантаженням, 

слід негайно зменшити навантаження. Якщо перетворювач гуде, то причиною може 

бути обрив ланцюга фаз або порушення контактів в їх сполуках. Треба змінити 

запобіжники, відновити контакти. Якщо генератор не дає напруги, значить стався 

обрив у ланцюзі збудження, яку необхідно відновити. Всю роботу по усуненню 

несправностей виконує електромонтажник за вимогою зварника. 

Основною несправністю перетворювача з вентильним генератором є вихід з ладу 

силових вентилів на великому струмі. Щоб уникнути цього, слід не допускати 

перевантаження генератора. 
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