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ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електрозварювального устаткування 

та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

Урок 77-78 

Тема: Технічні характеристики перетворювачів. 

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 перетворювачі 

Зварювальні перетворювачі поділяють на такі групи. 

1. За кількістю одночасно підключених постів: 

а) однопостові, призначені для живлення однієї зварювальної дуги; 

б) багатопостові, що живлять одночасно кілька зварювальних дуг. 

2. За способом установки: 

а) стаціонарні, установлювані нерухомо на фундаментах; 

б) пересувні, монтовані на візках. 

3. За родом двигунів, що приводять генератор в обертання: 

а) машини з електричним приводом; 

б) машини із двигуном внутрішнього згорання (бензиновим або дизельним). 

4. За способом виконання: 

а) однокорпусні, в яких генератор і двигун вмонтовані в єдиний корпус; 

б) роздільні, в яких генератор і двигун установлені в єдиній рамці, а привід 

здійснюється через спеціальну сполучну муфту. 

Однопостові зварювальні перетворювачі (рис. 2.25) складаються з генератора та 

електродвигуна або двигуна внутрішнього згоряння. Зварювальні генератори 

виготовляють за електромагнітними схемами, які забезпечують падаючу зовнішню 

характеристику та обмеження струму короткого замикання. 

Зварювальні генератори – це спеціальні генератори постійного струму, зовнішня 

характеристика яких дозволяє отримувати стійке горіння дуги, що досягається зміною 

магнітного потоку генератора залежно від зварювального струму. Зварювальний 

генератор постійного струму складається зі статора з магнітними полюсами та якоря з 

обмоткою і колекторами. Під час роботи генератора якір обертається в магнітному 

полі, створюваному полюсами статора. Обмотка якоря перетинає магнітні лінії 

полюсів генератора, і тому в витках обмотки виникає змінний струм, який за 

допомогою колектора перетворюється в постійний. Обертання якоря зварювального 

генератора забезпечується у зварювальних перетворювачах електродвигуном, а 

у зварювальних агрегатах двигуном внутрішнього згоряння. До колектора притиснені 

вугільні щітки, через які постійний струм підводиться до затискачів. До цих затискачів 

приєднують зварювальні проводи, що йдуть до електродотримача і виробу.    
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Зварювальні генератори виконують за різними електричними схемами. Вони можуть 

бути з падаючої  

характеристикою (генератори типу ДСО в 

перетворювачах типу ПСО-300, ПСО-500 та 

ін.), із жорсткою і пологопадаючою 

характеристикою (типу ГСГ у перетворювачах 

типу ПСГ-500) та універсальні (перетворювачі 

типу ПСУ-300, ПС-500). Найбільшого 

поширення набули зварювальні генератори з 

падаючими зовнішніми характеристиками, які 

працюють за такими схемами: 

- з незалежним збудженням і 

розмагнічувальною послідовною обмоткою; 

- із самозбудженням і розмагнічувальною 

послідовною обмоткою. 

Схема генератора з незалежним 

збудженням і розмагнічувальною послідовної 

обмоткою показана на рис. 2.26 а. Генератор 

має обмотку незалежного збудження, але 

живиться від окремого джерела постійного 

струму і послідовно розмагнічує обмотку РВ, 

включену в зварювальний ланцюг послідовно 

з обмоткою якоря. Струм у ланцюзі 

незалежного збудження регулюється 

реостатом Р. Магнітний потік Фн, 

створюваний обмоткою незалежного 

збудження НО, протилежний за своїм напрямом магнітному потоку Фр, створюваному 

розмагнічувальною обмоткою. Зі збільшенням струму у зварювальному колі буде 

збільшуватися Фр, а Фн залишається незмінним, результуючий потік Фрез, е.р.с. і 

напруга на затискачах генератора падатимуть, створюючи падаючу зовнішню 

характеристику генератора. Зварювальний струм у генераторах цієї системи 

регулюється реостатом Р і секціонуванням послідовної обмотки, тобто зміною числа 

ампер-витків. Результуючий потік становить різницю потоків Фрези = Фн–Фр. 

У генераторах з самозбудженням і розмагнічувальною послідовною обмоткою 

збудження (рис. 2.26 б) використовується принцип самозбудження. Напруга на 

намагнічувальну обмотку збудження НО знімається із щіток і з самого 

генератора, ця напруга майже постійна за величиною, тому магнітний потік 

Фн практично не змінюється. 

Коротка характеристика зварювальних перетворювачів подана в табл. 2.3. 

Для виконання зварювальних робіт за відсутності електроенергії (на новобудовах, 

на монтажних роботах у польових умовах, під час зварювання газонафтопроводів, 

установлення щогл електропередач високої напруги та інших роботах) застосовують 

рухомі зварювальні агрегати (рис. 2.27), що складаються з зварювального генератора 

і двигуна внутрішнього згоряння. Коротка технічна характеристика зварювальних 

агрегатів із двигунами внутрішнього згоряння наведена в табл. 2.4. 

 

 

Рисунок 2.25 – Зовнішній вигляд 

зварювального перетворювача: 

 1 - мідні пластинки коректора, 2 - 

щітки генератора, 3 - регулювальний 

реостат, 4 - розподільний пристрій, 5 - 

затискачі; 6 - вольтметр; 7 - 

вентилятор; 8 - трифазний 

асинхронний двигун; 9 - тяга, 10 - 

магнітні полюси; 11 - корпус; 12 – якір 
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Рисунок 2.26 – Принципова схема 

зварювального генератора: а – з 

незалежним збудженням і 

розмагнічувальною послідовною 

обмоткою; б – із самозбудженням і 

розмагнічувальною послідовною 

обмотко привід здійснюється через 

спеціальну сполучну муфту. 

 

 

 

 
Таблиця 2.3 – Коротка характеристика зварювальних перетворювачів 

Марка 

перетворювача 

Марка 

генератора 

Напруга, В Межа 

регулювання 

зварного струму, А  

Викор. 

потужність 

кВА 

Маса 

кг холостого 

ходу 

робоча 

ПСО-300-2 ГСО-300 90 32 115-315 13 435 
ПСО-315М ГСО-300 90 32 115-315 13 393 
ПСО-500 ГСО-500 80 40 120-600 28 960 
ПД-305 ГД-312 90 32 40-350 10,4 310 
ПД-501 ГСО-500 90 40 125-600 28 545 

 

        Рисунок 2.27 – Зовнішній    

             вигляд зварювального агрегату:  

          1 – генератор; 2 – двигун;  

          3 – регулятор швидкості  

               обертання;  

        4 – бак із пальним 

 

 

 

 

Таблиця 2.4 – Коротка технічна характеристика зварювальних агрегатів із двигунами внутрішнього 

згоряння 
Марка 

агрегату 

Напруга, В Межа регулювання 

зварного струму, А  

Викор. 

потужність кВА 

Маса 

кг холостого ходу робоча 

АДБ -3122 100 32,6 15-350 29 720 
АСД-300М 100 32,6 100-315 15 920 

АДД-303 100 32,0 100-315 15 940 
АДД-3114 95 32,6 15-350 19 750 
АДД-4001 100 36 50-450 37 855 

ПАС-400-VIII 90 40 120-600 44 1900 

 

 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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