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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 9 

Тема: Технічні характеристики випрямлячів 

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 випрямляч: принципова схема, технічні характеристики 

Зварювальний випрямляч є перетворювачем напруги змінного мережевого 

струму в постійний струм. За таку зміну несуть відповідальність напівпровідникові 

діоди. 

Крім блокового перетворюючого пристрою, в конструкцію випрямного пристрою 

для зварювання входять: 

 захисні та вимірювальні елементи; 

 трансформатор; 

 прилад керування. 

Вищевказані компоненти зварювального випрямляча об’єднуються в загальному 

блоці, при цьому використовується схема зварювального випрямляча, що дозволяє 

своїми руками правильно підключити пристрій. 

 

З цією метою використовується дві поширених схеми:  

перша принципова схема передбачає підключення однофазних випрямляючим 

мостом – апарат буде експлуатуватися на 2-х півперіодах;  

друга схема – для неї використовується підключення трифазним випрямляючим 

мостом – апарат буде функціонувати за рахунок 2-х струмопровідних основ. 

Особливості призначення випрямного пристрою 

Дана категорія апаратів застосовується як генератор електричного напруги між 

двома точками, що спонукає виникненню електричної зварювальної дуги. 



Схожа схема застосовується в електродуговому зварюванні, з використанням 

плавких електродів з різним видом покриття. 

З допомогою зварювальних випрямлячів з’являється можливість працювати 

електродами діаметром до 1,2 мм і обробляти різні види сталей. 

Використовуючи електроди зі спеціальним робочим покриттям в поєднанні зі 

зварювальним випрямлячем, можна зварювати кольорові метали і різні сплави. 

Також застосування зварювального випрямляча напруги типу ВДУ, обладнаного 

автоматичним джерелом подачі присадочного матеріалу, дозволяє працювати 

зварюванням: аргонодуговим, вугільною дугою, під флюсом. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок: зварювальний випрямляч 

використовується при обробці будь-яких металевих виробів допомогою напруги 

постійного струму. 

Схема функціонування випрямляючих пристроїв 

Для функціонування випрямного приладу застосовується наступна принципова 

схема. Мережний або генерований струм подається на вхідні обмотку трансформатора. 

Даний елемент знижує стандартний показник струму до показника, який буде 

відповідати величині холостого ходу зварювання. 

Далі здійснюється випрямлення високочастотного струму до стабільного 

показника. 

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=sBWED30NkHc 

            https://www.youtube.com/watch?v=rmB0l8IDNnk 

            https://www.youtube.com/watch?v=zs62rAELhao 

Напівпровідниковий діод перетворює змінний струм в постійний струм. 

Завершальний блок підтримує, стабілізує готові технічні характеристики, дозволяє 

їм залишатися незмінними. 

За вказаною схемою може експлуатуватися будь-випрямний варіант пристрою з 

нижче розглянутих моделей. 

Види зварювальних випрямляючих пристроїв 

На даний момент виробництво випускає випрямні пристрої в наступних варіантах: 

Випрямляч для зварювання типу ВДМ – складається з діодного моста, який 

вирівнює характеристики згладжуючого конденсатора, змінного струму і 

понижувального трансформатора. 

Зварювальний випрямляч СДМ застосовують у побутовій та комунальній електро-

господарській сфері. Основною перевагою СДМ випрямлячів є невисока ціна. 

Недолік зварювального СДМ випрямляча полягає в мінімальному періоді 

включення. 

Зварювальний випрямляч універсальний багатопостового типу. Багатопостові 

зварювальні випрямлячі живляться від 3-х фазній мережі. 

При цьому кожен багатопостовий висновок має індивідуальний блок управління, 

конструкція якого складається з реостата управління і обмежувача регулятора 

(дроселя). 

За рахунок цього багатопостові зварювальні випрямлячі демонструють високі 

вольтамперні характеристики. 

Такий апарат може застосовуватися при максимально тривалому режимі 

включення. 

Відео: https://youtu.be/Pnx6cBjuEFg 

https://www.youtube.com/watch?v=sBWED30NkHc
https://www.youtube.com/watch?v=rmB0l8IDNnk
https://www.youtube.com/watch?v=zs62rAELhao
https://youtu.be/Pnx6cBjuEFg


Завдяки цьому багатопостові зварювальні випрямлячі використовуються в ході 

тривалих і масштабних зварювальних робіт. 

Багатопостові зварювальні випрямлячі знайшли своє застосування на заводах по 

виготовленню металевих конструкцій, у цехах серійного виробництва і на 

будмайданчиках. 

Випрямний пристрій інверторного типу – апарат особливої категорії, який 

відрізняється оригінальністю конструкції, яка обумовлена складанням основних 

вузлів. 

Інверторний прилад складається з електричного фільтра, що згладжує на порядок 

активне напруга змінного струму. 

За фільтром поміщений понижуючий трансформатор, який оперує 

високочастотними струмами, за ним знаходиться міст. Завдяки подібній збірці, 

інверторний прилад поміщається в компактному корпусі. 

Подібні випрямлячі зручні в транспортуванні, тому їм віддають перевагу домашні 

умільці і господарі аварійних бригад, яким доводиться завжди возити з собою подібне 

обладнання. 

Як видно з вищесказаного, сучасне виробництво пропонує споживачам різні види 

випрямляючих пристроїв для зварювальних апаратів. 

Поширені варіанти випрямляючих пристроїв 

Серед представлених на ринку моделей випрямних приладів для зварювання 

можна виділити пристрій СДМ 1202С – відрізняється високою вольт-амперною 

властивістю. 1202С використовується при дуговому зварюванні в будівельній та 

енергетичній сфері. 

У процесі зварювання за допомогою пристрою 1202 можуть використовуватися 

будь-які типи електродів, як вироби постійного струму, так і універсальні або 

спеціальні. 

Пристрій СДМ 1202 на думку фахівців вважається надійним, якісним і 

довговічним. 

Випрямного пристрою моделі 1202 все частіше віддають перевагу професіонали, 

так як можливо його застосуванням з подвоєнням потужності. 

Особливістю випрямлячів з подвоєнням потужності напруги є можливість 

конденсаторів накопичувати і зберігати електроенергію. 

Випрямні пристрої ВДУ 506С 

призначаються для складання агрегатів 

дугового зварювання та 

напівавтоматичних апаратів для 

дугового зварювання, здійснюваної 

своїми руками із застосуванням 

покритих електродів. 

ВДУ 506С в збірці з 

напівавтоматичним пристроєм 

використовується в ході 

напівавтоматичного зварювання з застосуванням плавким дроту в середовищі 

захисного газу. ВДУ 506С – аналог приладів типу ВДУ 506, їх виробництво 

здійснювалося в Литві і на території Росії. 

На відміну від моделі 506, варіант 506С має невелику вагу у 250г і менші габарити 

– 740х600х920. 



У свою чергу, випрямляч ВДУ 506 здатний забезпечити зварювання простими 

електродами, роботу в середовищі захисного газу, зварювання порошковим 

матеріалом. 

А також можливість здійснювати своїми руками різання розплавленого металу. 

Зварювальний випрямляч ВД 301 УЗ використовується для підтримки електродуги 

при дуговому зварюванні, здійснюваної своїми руками, для різання і наплавлення 

металевих виробів. 

Прилад ВД 306 М1 використовують при зварюванні електродами з покриттям. 

Пристрій ВД 306 М1 дозволяє обробляти сталеві деталі. 

Варіант випрямного пристрою для зварювання ВД 306 С1 призначений для 

зварювання в ручному режимі із застосуванням постійного струму для зварювання 

різного типу сталей, в тому числі і корозійно-стійких. 

Матеріал, використовуваний для обмотки трансформатора – мідь. Експлуатується 

ВД 306 С1 від 380В. 

ВД 313 УЗ застосовується для зварювання сталевих виробів в ручному режимі із 

застосуванням покритих електродів. Випрямляч 313 має просту, але надійну 

конструкцію. По мобільності 313 модель конкурує з ВД 306. 

Випрямний пристрій ВД 313 УЗ оснащений пристроєм шунтового регулювання, за 

рахунок якого зменшується період зміни зварювального режиму. 

Класичний випрямний пристрій ВД 401 незамінний при подачі постійного струму 

електричної зварювальної дуги, при напрямку і розрізуванні металів, а також 

застосовується при зварюванні в ручному режимі. 

Відео: https://youtu.be/R_anlXwhVlk  

Модель випрямного пристрою для зварювання ВД 401 живиться від 3-х фазної 

мережі. Конструкція складається з силового трансформатора типу, вирівнюючого 

блоку, магнітного шунта, системи охолодження, авто вимикача і корпусу. 

Випрямний пристрій для зварювання 401 призначений для використання в 

закритих, але вентильованих природним чином просторах. Виключається 

використання ВД 401 у вибухонебезпечних приміщеннях. 

Випрямний пристрій ВД-16-Ч застосовується для ручної електричної дугового 

зварювання на постійному струмі. ВД-16-ГОД має захисний датчик від 

перевантаження, може використовуватися при температурі від -10 до +40С. 

Виключається експлуатація під впливом тривалих вібрацій, дощу і снігу, в хімічній 

середовищі. 

 

 

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://youtu.be/R_anlXwhVlk
mailto:mTanatko@ukr.net

