
Тема: ОБЛАДНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ПОСТУ
 ДЛЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Зварювальний пост.

1.   Що називається зварювальним постом? Які вони бувають?

2.  Оснащення робочого місця зварника?

3.  Види зварювальних постів?

4.  Чим відрізняється стаціонарний зварювальний пост від пересувного?

5.  Перелічіть приладдя та інструмент зварника.

6.  Для чого призначений електродотримач? Скільки затискань електроду він 

витримує?

7.   З якого матеріалу виготовляють зварювальний кабель, його довжина?

8.   Для чого служать і з якого матеріалу виготовлені щиток та маска?

9.   Що таке світлофільтр, призначення, як його вибрати?

Класифікація джерел живлення. 

10.  Які ви знаєте види обладнання?

11.  Як обладнання поділяється за способом одержання енергії?

12.  Як обладнання поділяється за видом струму та шляхом пересування? 13. 

Розшифруйте умовне позначення джерела живлення.

Вимоги до джерел живлення.

14 . Назвіть основні вимоги до джерел живлення.

15. Яка напруга забезпечує легке збудження зварювальної дуги?

16. Що розуміють під напругою холостого ходу?

17. Якою повинна бути максимальна напруга холостого ходу джерел живлення, 

чому?

18. Яка напруга необхідна для стійкого горіння дуги?

19. Чим регулюють режим зварювання?

20.  На яку напругу розраховані джерела живлення відповідно до способу 

зварювання?

21.  Чи повинен нагріватись під час роботи зварювальний апарат?

22.  Від чого залежить напруга дуги? Як вона змінюється?



23.  Що називають зовнішньою характеристикою джерела?

24.  Скільки зовнішніх характеристик можуть мати джерела живлення, назвіть їх?

25.  Яку зовнішню характеристику повинен мати трансформатор для ручного 

дугового зварювання, автоматичного та напівавтоматичного?

Зварювальні трансформатори, їх класифікація. 

26. Що називається зварювальним трансформатором. для чого він призначений?

 27. Опішить принцип дії трансформатора. 

28. На які групи поділяється трансформатори?

29. Як побудований зварювальний трансформатор з окремим регулятором СТЕ? 

З0. Як побудований зварювальний трансформатор з вмонтованим регулятором 

СТН?

31. Які марки трансформаторів використовують при ручному дуговому зварюванні 

на будівельних майданчиках?

Будова трансформатора. 

32. Розкажіть будову трансформатора ТД-401 У2.

33. Яка обмотка називається первинною? Яка вторинною? 

34. 3 скількох котушок складається трансформатор? Які з них рухомі? 

35. 3 якого матеріалу виготовляють осердя трансформатора та його котушки?

З6. Як здійснюється плавне регулювання струму трансформатора з рухомими 

котками, його суть? 

З7. Як здійснюється ступеневе регулювання струму трансформатора з рухомими

котками?

З8. Що дає послідовне з'єднання 1-ої і 2-ої котушок? 

39. Як потрібно з'єднати котушки трансформатора для одержання великих 

зварювальних струмів?

40. Як контролюють величину зварювального струму?

41. Як розлічити де вхідні а де вихідні клеми трансформатора? 

42. Чому дорівнює холостий хід трансформатора?

Технічне обслуговування та несправності трансформатора. 

43. Що слід зробити перед включенням трансформатора.? Як його заземлити? 

44. Якщо ви постійно на протязі року зварюєте конструкції від одного і того ж



трансформатора , яку профілактичну роботу необхідно виконувати з цим   

трансформатором, щодня і на протязі року? 

45. У яких випадках рекомендують підключити до зварювального трансформатора

пристрій зниження напруги неробочого ходу ?

46. Причина та шляхи усунення сильного нагрівання частин обмоток 

трансформатора? 

47. Причина та шляхи усунення підвищеного гудіння трансформатора, великої сили

струму неробочого ходу? 

48. Причина та шляхи усунення надмірного нагрівання осердя та шпильок

трансформатора? 

49. Причина та шляхи усунення підвищеного нагріву котків?

50. Причина та шляхи усунення підвищеного нагріву контактів вимикача

трансформатора?

Зварювальні випрямлячі. 

51. Яке призначення зварювального випрямляча? 

52. Чому діоди і тиристори називають вентилями? 

53. Розкажіть принцип дії випрямлення струму? 

54. Яка схема випрямлення струму найбільш поширена? Чому? 

55. Розкажіть будову зварювального випрямляча ВД 306. 

56. Яку зовнішню характеристику повинен мати випрямляч для ручного дугового

зварювання?

57. Якою повинна бути напруга неробочого ходу випрямляча? 

58.Для чого необхідні універсальні випрямлячі? 

59. В чому переваги і недоліки багато постових випрямлячів? 

60. Яку зовнішню характеристику повинні мати багато постові джерела живлення? 

61 . Для чого призначений баластний реостат, його будова? 

62. Який прилад називається осцилятором?  Його призначення та область 

застосування?

Зварювальні перетворювачі.

63. Д ля чого служить зварювальний перетворювач? З яких частин він складається? 

64. Розкажіть будову колекторного генератора. 

65.  Поясніть призначення вузлів перетворювача. 



66. Як здійснити включення перетворювача? 

67. Поясніть принцип дії колекторного генератора. 

68. Як має обертатись якір генератора при включенні перетворювача? 

69. Як здійснити плавне регулювання сили струму перетворювача та його контроль?

70. У чому полягає технічне обслуговування перетворювача? 

71. Якою повинна бути напруга (холостого ходу) на затискачах зварювального 

генератора в момент запалювання дуги? 

72. Вкажіть переваги і недоліки колекторного перетворювача. 
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