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Група: 32 

Предмет: Спецтехнологія 

Модуль 2.2 Виконувати ручне дугове зварювання, наплавлення, повітряно-

дугове різання простих деталей, вузлів та конструкцій 

ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити збереження, 

правильну експлуатацію електрозварювального устаткування та раціональне 

використання зварювальних матеріалів. 

Урок 11-12 

Тема: Регулювання зварювального струму. Технічні характеристики 

перетворювачів 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних понять про зварювання, про матеріали 

необхідні для виконання зварювання, підготовка та організація робочого місця 

зварювальника, види зварювання та історія розвитку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

ХІД УРОКУ 

Зварювальний перетворювач - це прилад для зварювання металів, принцип 

роботи якого побудований на перетворенні надходить в нього змінного струму 

промислової частоти в постійний струм, який подається на електроди і 

проводиться процес зварювання. До його складу входять дві основні одиниці: 

електродвигун змінного струму на який подається струм від розетки і приєднаний 

до нього генератор постійного струму від якого живляться електроди. Через його 

конструктивних характеристик його коефіцієнт корисної дії не дуже високий. На 

фото я наводжу вам приклад дуже популярного радянського перетворювача ПСО-

500 (перетворювач зварювальний однопостовий з максимальною силою струму 500 

ампер, ось як розшифровується позначення перетворювача). 

 



Зварювальні перетворювачі для ручного дугового зварювання (ПД-501, 

ПСО-300-2, ПСО-315М, ПД-305). 

Для ручного зварювання призначені перетворювачі ПСО-300-2, ПСО-315 М и 

ПД-502 з колекторними генераторами и перетворювач ПД-305 з вентильним 

генератором. Вимоги до зварювальних перетворювачів сформульовані в ГОСТ 

723782 Е. перетворювач ПД-502 складається з колекторного генератора 

незалежного збудження ГД-502 з падаючими зовнішніми характеристиками та 

електродвигуна, поміщених в одному корпусі на колесах. Якір генератора з 

колектором обертається на одному валу з електродвигуном. Полюси генератора 

закріплені в корпусі. На корпусі в розподільчому пристрої розташована вся 

апаратура управління струмом. За допомога додаткового кабелю реостат можна 

переносити на відстань до 20 м. Незалежна обмотка збудження живиться від 

однієї з фаз мережі через ферорезонансний стабілізатор напруги та випрямляч V.     

Одночасно з пуском електродвигуна включається ланцюг незалежного 

збудження. Падаюча зовнішня характеристика виході завдяки дії розмагнічення 

послідовної обмотки. Для ступінчастого регулювання режиму послідовна обмотка 

секційована. При включенні в роботу часткового або повно числа її витків 

отримуються відповідно в діапазоні великих і малих струмів. Перед пуском 

перетворювач необхідно встановити перемичкою на дошці затискачів в 

положенні 300 або 500 в залежності від вибраного | режиму зварювання. Пуск 

перетворювача здійснюють електродвигуном. При першому пуску слід 

перевірити обертання якоря. Якір повинен обертатися проти годинникової 

стрілки, якщо дивитись з боку колектора. При неправильному напрямі обертання 

варто поміняти місцями два будь-яких дроти підключення електродвигуна до 

мережі живлення. Після пуску можна приступити до зварювання, встановивши 

потрібну силу струму регулювальним реостатом R. 

Перетворювачі ПСО-315М та ПСО-300-2 мають колекторні генератори з 

самозбудженням. Готують і включають їх до роботи так само, як перетворювач 

ПД-5.02. У перетворювачі ЛД-305 сила зварювального струму регулюється 

дистанційно реостатом, підключеним до коробки управління кабелем. 

https://www.youtube.com/watch?v=v-gm7sp9wDc 

https://www.youtube.com/watch?v=k-PmJ012kfg 

https://www.youtube.com/watch?v=dJiBrZibj7k 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=v-gm7sp9wDc
https://www.youtube.com/watch?v=k-PmJ012kfg
https://www.youtube.com/watch?v=dJiBrZibj7k
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