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Вступ
Проектування сучасних металевих конструкцій та деталей облад-

нання засноване на застосуванні передових технологій і раціональ-
ному використанні ресурсів. Це, зокрема, стосується сучасних тех-
нологічних процесів зварювання матеріалів. Зварювання на сьогодні 
є основним засобом з’єднання, технічної реконструкції та найбільш 
ефективним методом економії металу, покращення якості та міцності 
конструкції.

Саме тому в більшості технічних вузів України здійснюється під-
готовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями, що 
пов’язані зі зварюванням, наприклад, такими як «Технологія та устат-
кування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості де-
талей і конструкцій» тощо.

Навчальна дисципліна «Джерела живлення для зварювання» є од-
нією з базових курсів циклу підготовки зварювальників та має на меті 
надання знань в області застосування, принципу дії, конструкції та 
експлуатації джерел живлення для дугового зварювання і наплавлення. 
Акцентування пильної уваги на цьому типі обладнання пояснюється 
тим, що дугове зварювання є найбільш розповсюдженим у зварюваль-
ній техніці, а джерела живлення дуги – основним устаткуванням як 
зварювальних постів, так і зварювальних машин, установок і агрегатів.

Навчальний посібник складений відповідно до об’єму, змісту та за-
вдань навчальних планів дисциплін «Джерела живлення для зварюван-
ня» і «Джерела живлення для наплавлення і напилення» Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України.

У книзі наводяться відомості стосовно джерел живлення, що ви-
пускаються як в Україні, так і в більшості технічно розвинених країн. 
Підручник містить також рекомендації щодо вибору, монтажу, експлу-
атації, технічного обслуговування джерел; у ньому наводяться технічні 
характеристики більшості типів джерел, що випускаються на початку 
ХХI ст.

Під час написання підручника були використані опубліковані в мо-
нографіях, збірках праць і журналах «Автоматичне зварювання», «Зва-
рювальне виробництво», «Зварювання» результати науково-технічних 
досліджень і конструкторських розробок провідних вчених науково-до-
слідних інститутів і науково-виробничих об’єднань та професорсько-
викладацького складу вузів (В.В. Андрєєва, О.Н. Браткової, М.І. Заксу, 
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І.І. Заруби, В.К. Лебедєва, В.С. Мілютіна, Б.Є. Патона, І.Я. Рабіновіча, 
В.В. Смірнова, М.Н. Шолохова і багатьох інших).

У книзі детально описано обладнання, розроблене в Інституті елек-
трозварювання ім. Є.О.Патона, в Національному інституті зварювання 
Росії, ТОВ «Селма», Каховським ЗЕЗО, Харківським ВО «Комунар», 
ВО «Технотрон» та іншими підприємствами й фірмами.

Книга може бути корисна студентам та аспірантам зварювальних 
спеціальностей, інженерно-технічним працівникам, які діють в області 
зварювального виробництва, виробництва металоконструкцій, підви-
щення зносостійкості деталей машин методами дугового зварювання, 
наплавлення та напилення.

Автори навчального посібника висловлюють своб глубоку подяку 
д.т.н., проф. Размишляєву О.Д., д.т.н., проф. Посвятенко Є.К., д.т.н., 
проф. Камелю Г.І. та к.е.н. Антонюк К.І., які внесли актуальні та слуш-
ні рекомендації щодо покращення структури та змісту видання.
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Перелік умовних позначень і скорочень
З метою зменшення загального обсягу навчального посібника під 

час опису процесів, які протікають у зварювальній дузі, джерелах жив-
лення та іншому обладнанні, введемо наступні  позначення та скоро-
чення:

а – постійна генератора;
a, b, c – щітки генератора;
С – постійна генератора;
CMT (Cold Metal Transfer) – перенесення металу шляхом реверсу-

вання двигуна при короткому замиканні;
cosφ – коефіцієнт потужності;
Ес – напруженість стовпа дуги;
f – частота змінного струму;
І0, Uxx – струм і напруга холостого ходу;
Iкз, Uкз – струм і напруга короткого замикання;
Ін, Uн – номінальні сила струму та напруга джерела;
Ір, Uр – струм і напруга зварювання;
Іи, Uu – вихідні струм і напруга на вториних клеммах; 
Iобp, Iв – струм обриву краплі та струм збудження індуктивного гене-

ратора; 
jан, jкат, jст – щільність струму у прианодній, прикатодній областях і 

у стовпі дуги;
Кр – коефіцієнт розбризкування електродного дроту;
кст, ксн – коефіцієнти регулювання дуги за струмом і напругою;
ky – коефіцієнт стійкості;
kм – коефіцієнт магнітного зв’язку обмоток;
lан, lкат, lст – протяжність катодної, анодної області та стовпа дуги;
L, R – індуктивний і активний опір зварювального кола;
Rm – магнитний опір генератора магнітопроводу трансформатора;
STT (Surface Tension Transfer) – перенесення металу за рахунок сил 

поверхневого натягу;
TIG, WIG – зварювання неплавким електродом;
TPS – інвенторне джерело синергетичне;
Uд – напруга дуги;   
Uз – напруга повторного збуждення дуги;   
Uан, Uкат, Uст – напруга прианодна, прикатодна, стовпа дуги;
W – число витків обмотки;
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Wк – число витків котушки збудження;
XT – індуктивність; 
Xp – активний опір;
Zn – повний опір кола;
α – кут управління тиристором;
γ – інтервал комутації;
γс, Sc – електропровідність і поперековий переріз стовпа дуги;
ρд, ρи – диференціальний опір дуги та джерела;
ω = 2πf – кутова частота змінного струму;
АДБ, АДД – агрегати з бензиновим і дизельним приводом;
АЗФ – автоматичне зварювання під флюсом;
АРДС – автоматичне регулювання дуги саморегулюванням;
АРНД – автоматичне регулювання напруги дуги;
ВАХ – зовнішня вольт-амперна характеристика;
ВКЗ – вимушені короткі замикання;
ЗВГ – зварювання у вуглекислому газі;
ЗЗГ, MIG/MAG – зварювання в середовищі захисних газів; 
ЕРС – електрорушійна сила;
ДТ, ДН – датчик струму та напруги;
К, Км – контактор;
ККД – коефіцієнт корисної дії;  
ПН, ПВ – тривалість навантаження та включення;
ПСГД – пристрій стабілізації горіння дуги; 
РБ, РБГ – баластні реостати; 
РДЗ, ММА – ручне дугове зварювання; 
ТТР – тиристорні трансформатори;
Фо, Фв – основной потік трансформатора та магнітний потік збу-

дження індуктивного генератора;
Фн, Фр, Ф, Фя – магнітні потоки намагничуючої, розмагнічуючої, 

підмагнічуючої, обмотки якоря;
ШІМ – широтно-імпульсне модулювання.




