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збереження, правильну експлуатацію електрозварювального устаткування 

та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

Урок 79-80 

Тема: Обслуговування джерел струму зварювальної дуги. 

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 

Строк служби зварювального обладнання, неперервнiсть його роботи значною 

мірою залежить вiд технiчного обслуговування i своєчасного ремонту. За технiчний 

стан i експлуатацiю електрозварювального обладнання вiдповiдає на виробництвi 

той працівник, у ведення якого наказом по пiдприємству воно передається. В його 

обов’язки входять: перевiрка технiчного стану, порядок запуску i настроювання 

устаткування, порядок мiжремонтного обслуговування, планово-профiлактичного 

огляду i планового ремонту, iнструктаж обслуговуючого персоналу. 

Вiдповiдальнiсть за введення джерела живлення в експлуатацiю, за його 

подальшу безперервну i правильну роботу несе наладчик електрозварювального 

устаткування, який призначений вiдповiдним розпорядженням. Вiн виконує на 

робочому мiстi тiльки дрiбний ремонт. При неможливостi усунення несправностей 

шляхом дрiбного ремонту наладчик вимикає джерело живлення вiд мережi i передає 

його в ремонт. 

Зварювальник несе вiдповiдальнiсть за правильну експлуатацiю джерела та 

iншого устаткування, призначеного для зварювання. Вiн повинен грамотно 

використовувати устаткування, строго пiдтримувати заданi режими, утримувати в 

чистотi робоче мiсце, дотримуватись усiх вимог охорони праці. До самостiйної 

роботи з джерелами живлення чи комплексом пристроїв допускаються 

зварювальники, якi склали iспити з курсу технiчного навчання з ручного, 

напiвавтоматичного та автоматичного зварювання i пройшли iнструктаж з охорони 

праці. 

Налагодження, експлуатацiя джерела та догляд за ним повиннi виконуватись у 

суворій вiдповiдностi до вимог, якi викладенi в його паспортi. Електричний монтаж 

зовнiшнiх з’єднань повинен виконуватись у вiдповiдностi до ПУЕ. 

Перед запуском нового джерела живлення чи запуском джерела, яке тривалий час 

не було в експлуатацiї, пiсля розконсервацiї та очистки вiд пилу слiд перевiрити 

мегометром опiр iзоляцiї обмоток трансформатора вiдносно корпусу. У випадку 

зниження опору iзоляцiї нижче норми, яка вказана в паспортi, джерело слiд 

просушити теплим повiтрям. Також слiд перевiрити стан приладів, електричних 

дротів, контактiв i т.д. Необхiдно провести надiйне заземлення джерела з допомогою 



гнучких проводiв з мiдi або iншого електропровiдного металу в суворій 

вiдповiдностi до дiючих правил. Послiдовне заземлення декiлькох зварювальних 

пристроїв не рекомендується. Кожне джерело повинно пiдключатись до мережi 

через окремий пускач із запобiжниками або через автоматичний вимикач. Для 

забезпечення безперервної та тривалої роботи джерел необхiдно проводити щоденнi 

i перiодичнi огляди. Змiст кожного виду огляду i ремонту повинен бути 

обумовлений в iнструкцiї з технiчного обслуговування джерела живлення. Усi 

роботи з догляду i ремонту мають фiксуватись у журналi технiчного стану. При 

щоденному доглядi слiд звертати увагу на надiйнiсть заземлення, мiцнiсть крiплення 

проводiв, опiр iзоляцiї. 

При перiодичному оглядi один раз на мiсяць слiд очистити джерело вiд 

забруднень i пилу, перевiрити стан електричних контактiв. Один раз на три мiсяцi 

необхiдно перевiрити стан апаратури керування, опiр iзоляцiї, наявнiсть мастила у 

пiдшипниках електродвигуна вентилятора або ротора генератора. 

Система планово-попереджувального ремонту передбачає поряд з роботами з 

технiчного обслуговування ремонт джерел за зазделегідь складеним планом. 

Налагодження та ремонт джерел живлення 

Випробувально-налагоджувальні роботи в повному обсязі виконують на заводі 

виготовлювачі джерела, а також після капітального ремонту в електроремонтному 

цеху заводу, що експлуатує джерела. Настроювання та приймально-здавальні 

випробування після монтажу джерела на посту зварювання, у відповідності з 

“Правилами улаштування електроустановок” виконує кваліфікований 

електромонтер у чотири етапи. 

Перевірка без подачі напруги включає зовнішній і внутрішній огляд, вимірювання 

опору ізоляції, випробування заземлення. При огляді чистять джерело від пилу, 

знімають консерваційне мастило, знаходять зовнішні пошкодження, перевіряють 

відповідність напруги мережі напрузі, що вказана на табличці, потім перевіряють 

стан приладів, дротів, щільність контактів і паяння, легкість ходу механічних 

приводів, обертання вала генератора і вентилятора. Опір ізоляції первинних і 

вторинних обмоток вимірюється мегаомметром на 500 - 1000 В при підмиканні його 

до вхідних і вихідних зажимів, а також до корпуса джерела. Припустимий опір 

ізоляції вказується в інструкції до джерела, але у всякому випадку не повинний бути 

меншим за 0,5 МОм. У випадку зниження опору джерело повинне бути просушене 

теплим повітрям і повторно перевірене. Опір заземлення перевіряється між 

корпусом джерела і цеховим заземлювальним контуром. 

Перевірка з подачею напруги тільки в кола керування виконується при 

настроюванні джерел з електричним керуванням. При цьому перевіряється 

спрацьовування сигнальних ламп і автоматичного вимикача при ручному вмиканні, 

у випадку його автоматичного вимикання виявляють причину несправності. При 

запуску вентилятора перевіряють напрямок потоку повітря, при неправильному 

напрямку змінюють місцями два проводи на вхідних зажимах джерела. 

Перевірка з подачею напруги в зварювальні кола починається при встановленні 

всіх регуляторів у положення мінімальних струмів. У режимі неробочого ходу 

послідовно перевіряють роботу всіх настроювальних пристроїв, якщо їх 

перемикання припустиме під напругою. За приладами контролюють відповідність 

напруги неробочого ходу паспортному значенню. При виявленні несправностей їх 

ліквідують або замінюють несправні блоки та елементи. З допомогою 



підстроювальних пристроїв досягають відповідності характеристик джерела 

паспортним. 

Приймально-здавальні випробування джерела виконуються за участі 

зварювальника і повинні підтвердити відповідність технічних характеристик 

паспортним значенням задовольняти вимогам до зварювальних властивостей. Має 

бути забезпечене надійне запалювання і стійке горіння дуги, ефективне регулювання 

струму і напруги, сприятливий характер перенесення електродного металу і якісне 

формування шва. 

Система планово-попереджувального ремонту (ППР) розроблена для 

забезпечення безперебійної і тривалої роботи електрозварювального обладнання. З 

урахуванням цієї системи завод-виготовлювач дає гарантії стосовно окремих 

показників надійності. 

Поточний ремонт, як правило, виконується наладчиком прямо на посту 

зварювання без повного розбирання, але з від’єднанням від мережі. При цьому 

несправності усуваються шляхом заміни або відновлення окремих частин, що і 

забезпечує працездатність джерела до більш серйозного ремонту. 

Середній ремонт виконується, як правило, на ремонтній дільниці, при цьому 

ресурс джерела відновлюється частково шляхом заміни або відновлення тільки 

деяких його частин. 

Капітальний ремонт можливо виконати на ремонтній дільниці або на 

спеціалізованому ремонтному підприємстві. При цьому домагаються ремонту 

джерела з повним відновленням його ресурсу. 

Перед пошуком несправностей належить ознайомитися з будовою, принципом дії 

і електричною схемою джерела за його технічним описом. Пошук виконується з 

допомогою тестера - ампервольтомметра або цифрового прибора мультиметра, а 

також за допомогою осцилографа. У технічному описі зазвичай наводиться перелік 

типових несправностей із вказанням причин і методів усунення. 

Пошук несправностей починають із зовнішнього огляду джерела зі знятим 

кожухом. Інколи при виявленні підозрілого елемента чи блока, його замінюють на 

завідомо справний і вмикають джерело, спостерігаючи поведінку цього елемента і 

роботу джерела вцілому. Більш ефективним є спосіб почергового відмикання блоків 

або елементів. Після кожного відключення на джерело подають напругу і одночасно 

спостерігають, чи не зникла при цьому ознака дефекту. 
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