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Розглянуті питання розробки керованого тиристорного трансформатора ММА-
процесу з розширеними технологічними можливостями, зокрема забезпечення пониже-
ної напруги неробочого ходу, функції “гарячий старт”, зворотньою комунікацією і 
регулюванням фазового кута на базі таймерів і компараторів. 

The considered questions of creation of chart of management by the tiristors transformers 
of the MMA-process with the extended technological possibilities, in particular  lowered tension 
of non-working motion, hot start, reverse by communication after a current and latitudinal 
setting of corner of the phase adjusting on the basis of timers and comparators. 

Особливістю ММА-процесу є значне коливання довжини дуги, що вимагає використання 
джерел з регульованою спадною (крутоспадною) характеристикою, диференціальним опором  

АВдж /1,0...1. −≤ρ , точністю підтримування зварювального струму АВ /45,0...25,0≤∆± . Таким 
вимогам певною мірою відповідають тиристорні трансформатори, які, з рештою рівних умов,  за 
своїми експлуатаційними показниками, а саме: питомі витрати потужності на кілограм маси 
наплавленого металу кгКВте /3...3.1=η , питома потужність на кілограм маси джерела 

кгКВАм /33,0...11,0=η є достатньо привабливими при використанні у монтажних польових умовах. 
Їхні вагомі конструктивні переваги: відсутність рухомих електричних/магнітних мас, 

відповідно, і вібрації під час роботи, довговічність, відпрацьованість схемо-технічних рішень 
силової частини та системи керування, невисокі вимоги до точності складання заліза магніто- 
проводу [1] призвели до їх продукування неспеціалізованими до випуску зварювальних джерел 
виробниками, з внесенням у схеми не завжди оптимальних змін. 

Постановка проблеми. Один з таких трансформаторів у неробочому стані переданий 
замовником у лабораторію з вимогою відновлення роботоздатності та розширення технологічних 
можливостей, зокрема: а) забезпечення пониженої напруги неробочого ходу (не більше 8…12В) для 
роботи у спеціальних умовах виробництва; б) забезпечення функції “гарячий старт” [1] для 
гарантованого запалювання дуги; в) задавання та підтримування технологічно доцільної величини 
зварювального струму в межах відповідних серійним тиристорним трансформаторам ( струм 
зварювання 60–250 А). 

З огляду на можливості служби ремонту та обслуговування зварювального обладнання 
додатково висунуті умови: а) максимальна уніфікація схемних рішень вузлів системи керування;  
б) максимальне використання наявних елементів силової частини; в) спрощена логіка роботи схеми 
керування; г) легкість перевірки стану схеми керування та її ремонту; д) недефіцитність та 
доступність комплектуючих елементів; є) надійність роботи в польових умовах при значних 
коливаннях напруги мережі. 
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Мета роботи: розроблення та впровадження керованого електрично (тиристорного) транс-
форматора ММА-процесу з розширеними технологічними функціями та можливістю використання 
в складних умовах монтажно-складальних зварювальних операцій. 

Розв’язок проблеми. Проведені тестові стендові випробовування силової частини трансфор-
матора виявили істотну помилку виробника у конструктивному вирішенні вузла тиристорного 
комутатора з шунтуючим струмопідтримуючим дроселем. Останній увімкнений лише на комутатор з 
метою, при незмінному заданому α-куті фазового зміщення, забезпечити природну зовнішню 
характеристику джерела з певним кутом нахилу та одночасним неперервним струмом підтримування 
при конструктивно непередбаченому зворотному зв’язку за зварювальним струмом. У такому разі, 
оскільки тиристорний комутатор увімкнений у ланцюг живлення за первинною обмоткою трансфор-
матора, при контакті зварювального електрода з виробом виникає інтенсивний перехідний процес 
встановлення електромагнітної системи в стан відповідний режиму короткого замикання, що супро-
воджується перевантаженням силової частини та схеми керування, аж до аварійного пошкодження. 

Увімкнення дроселя, після оцінювання індуктивного опору трансформатора, за стандартною 
схемою (шунтування тиристорного комутатора та половини первинної обмотки трансформатора) 
усунено проблему перехідного дало змогу, забезпечило неперервне протікання струму підтри-
мування при всіх режимах зварювання та дозволило виконати умову низької напруги на виході 
джерела у неробочому стані (U20 = 10.6В). 

Функціональна логічна структура трансформатора (рис. 1) така: сигналом запуску субблоків 
блока керування БК є зміна рівня напруги неробочого ходу U20,  як реакція на короткозамкнений 
контакт зварювального електрода з виробом; БК видає послідовні команди (“гарячий старт” та 
заданий режим струму) на блок запуску БЗ тиристорного комутатора БТ; корекція величини 
зварювального струму І2 здійснюється у блоці запуску; закінченням роботи всіх блоків є виконання 
умови  І2=0 (обрив зварювальної дуги). 

 
Рис. 1. Схема функціональна електрично-керованого (тиристорного) трансформатора  

для ручного дугового зварювання (ММА):  
БТ, БЗ, БК – відповідно блоки тиристорного комутатора, запуску тиристорів, керування; 
 ТрЗ – зварювальний трансформатор; Др. – струмопідтримуючий дросель; U2,I2 – напруга  

на вторинній обмотці та зварювальний струм; Uм  – напруга мережі 
 

Під час розроблення субблоків схеми керування аналізу піддано стандартну систему фазового 
регулювання, яка працює за принципом вертикальної фазової модуляції α-кута зміщення запуску 
тиристорного комутатора [1]. Для такої схеми кут фазового зміщення завдається RC-транзисторним 
ланцюгом, граничним елементом якого є однопрохідний транзистор (двобазовий діод). За діапазону 
зміни коефіцієнта переключення К=0,65…0,9 напруги живлення регулятора в умовах значного 
коливання напруги мережі та напруги граничного рівня стабільність дотримання заданого значення 
кута α ускладнюється. 
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Враховуючи вищевикладене під час створення субблока фазового регулювання (рис. 2) 
використано принцип широтної (часової) фазової модуляції. Регульованим параметром, адекватним куту 
α та строго узгодженим з переходом напруги через фазовий нуль, є задній фронт часового проміжку, 
визначений комбінацією таймера та компаратора, виконаних на базі DА-логік (м/с КР1006ВИ1) [2, 5]. 

Решта субблоків блока керування виконані на таких елементах за однотипними схемними 
рішеннями, і які підтвердили  придатність використання у зварювальному обладнанні [6, 7]. 
Узгодженість рівня вихідних сигналів таких елементів з мікрореле дозволило реалізувати спрощену 
та надійну схему блока керування (DА-релейна логіка). 

Система фазового регулювання структурно складається з двох субблоків: блока 0-фази БО 
(індикатор нуля) та блока таймерів БТ, режим роботи якого визначається релейною логікою. 

Індикатор нуля  [3] працює так: на вхід від обмотки 2 трансформатора Тр1 подається sin-сигнал з 
амплітудою не менше 1В. При його позитивній півхвилі у провідному стані перебуває транзистор VT1, 
транзистори VT2, VT3 закриті. За наявності на вході від’ємної півхвилі сигнал через R2 подається на 
емітер VT2, транзистор переходить у провідний стан. Вихідний транзистор VT3 перебуває у закритому 
стані. Тільки в момент, коли два вхідні транзистори VT1, VT2 перебуває у закритому стані (перехід фази 
sin-сигналу через нуль), транзистор VT3 переходить у провідний стан і на виході індикатора з’являється 
від’ємний імпульс тривалістю 50мкс та тактом 10 мс. 

Формування сигналів запуску та закінчення роботи схеми керування U2, І2 (блок напруги БН, 
блок струму БС); виконавчий субблок схеми керування – блок запуску БЗ; блок тиристорного 
комутатора БТ з сигнальним джерелом: керуючий електрод – катод тиристора; блок зворотного 
зв’язку за струмом БЗЗ на базі трансформатора струму ТС виконані відповідно [1,3,4,7,8] і  
спрощено продемонстровані на рис.2. 

Живлення схеми та рівні напруг порівняння Еі забезпечені функціональним монокриста-
лічним стабілізатором напруги  Е від обмотки 1 трансформатора Тр1. 

Робота схеми (рис. 2). 1. Початковий стан:  При подаванні напруги мережі на допоміжний 
трансформатор Тр1, фазово узгоджений з зварювальним трансформатором Трз (рис. 1) запускається 
індикатор нуля (БО) та ланцюг опорної напруги (стабілітрон VD5) блока напруги БН. Оскільки рівень 
опорної напруги більший за Еоп1. компаратор К1 перебуває за виходом у стані лог. 0, релє РІ не працює. 
У такому самому стані перебуває блок “гарячого старту” БГ (напруга на ємності С2 перевищує величину 
Еоп.2 і компаратор К2 на виході підтверджує лог.0.). Релє РІІ вимкнено. 

Блок таймерів БТ загальмовано, оскільки таймер Т1 сигнального джерела силових тиристорів 
VS1, VS2 через оптотиристор VО блока запуску БЗ за входом перебуває у стані лог.1. Те саме чинне 
і для таймеру Т2 задавання за заднім фронтом кута α фазового зміщення. 

Компаратор К3 блока струму БС на виході має лог.1, оскільки рівень напруги Езад. перевищує 
рівень опорної напруги Еоп.3 та є гарантовано більшим за напругу перетворення Ub=кІ2 при будь-
якому значенні струму вторинної обмотки зварювального трансформатора, зокрема у разі короткого 
замикання зварювального електроду на виріб (режим короткого замикання, І2кз>1.5І2мах). 

Половина первинної обмотки зварювального трансформатора сполучена з мережею через 
дросель (тиристорний комутатор заблоковано), на виході трансформатора підтримується техноло-
гічно безпечний рівень напруги неробочого ходу. 

2. Режим роботи “гарячий старт”: Під час замикання зварювального електроду на виріб 
стабілітрон VD5 виходить з режиму стабілізації, ємність С1 форсовано розряджається через 
резистор R12, компаратор К1 на виході виробляє лог.1, спрацьовує реле РІ через нз. контакт РІІІ/1- 
діод VD6. Контакт РІ/1 загальмовує компаратор К1 за постійною лог.1 на виході, контакт РІ/2 через 
нз. контакт РІІ/2 комутує вихід індикатора нуля на таймер Т1. Таймер з тактом 10 мс запускає 
оптотиристор VО увімкнений у діагональ моста VD17… VD20 і тим самим заживлює від  мережі 
трансформатор Тр2 сигнального джерела силових тиристорів. Отже, на короткозамкнений контакт 
електрод-виріб подається повна потужність зварювального трансформатора. 
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Рис. 2. Блок-схема принципова електрична тиристорного трансформатора. 

Субблоки: БО – блок індикатора нуля фази; БТ – блок тригерів; БН – блок напруги втринної обмотки 
зварювального трансформатора Трз; БС – блок зварювального струму; БГ – блок функції “гарячий старт“; 
БТ – блок тиристорного комутатора; БЗ – блок запуску сигнальних джерел DC1, DC2 силових тиристорів 

VS1,VS2;  БЗЗС – блок зворотного зв’язку за струмом. 
Тр1 – допоміжний трансформатор; Е – джерело живлення блока керування БК; Т,Т2 – таймери;  
К1-К3 – компаратори; РІ-РІІІ – мікрореле; VО – оптотиристор; ТС – трансформатор струму 
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Одночасно контакт РІ/3 від’єднує ємність С2 від живлення Е та сполучає її зрегульованим 
резистором R8 (функція “тривалість гарячого старту“). Час дії повнофазного навантаження на 
дуговому проміжку змінюється в межах 3–300 мс. 

За досягнення напруги на С2 меншої за Еоп.2 компаратор К2 виробляє на виході лог.1 і 
запускає релє РІІ. Останнє своїми контактами РІІ/1, РІІ/2 реалізує перекомутацію таймера Т1 від 
індикатора нуля на таймер Т2 (фазове регулювання). Таймер Т1 у цьому разі запускається за заднім 
фронтом сигналу таймера Т2. Отже, кут α відраховується від нуля фазової напруги (сполучення 
входу Т2 через РІІ/1 з індикатором нуля) і задається регульованим RC-ланцюжком за стандартним 
схемотехнічним рішенням [6]. 

Вбудований у ланцюжок потенціометр таким чином виконує функцію “зварювальний струм“. 
Межа зміни його опору еквівалентна задаванню зварювального струму в межах 60–250 А. 

Контакт РІІ/3 з’єднує вхід компаратора К3 з опорним стабілітроном VD21. Напруга стабілізації 
VD21 обрана так, що при всіх значеннях діапазону зміни зварювального струму є більшою за Еоп.3. 

3. Режим роботи “зварювання“:  Підтримування у заданих межах величини зварювального 
струму при коливанні довжини дугового проміжку відпрацьовується блоком зворотного зв’язку за 
струмом (БЗЗ). Схемотехнічно його сигнал може бути скерований (після певного оброблення) або 
безпосередньо на таймер Т2 (пряма корекція кута фазового зміщення α Т2 ±Δ αІзв), або на блок 
запуску сигнального джерела силових тиристорів (опосередкована корекція кута фазового зміщення 
αТ2= const; αТр1,2 ±Δ αІзв), де α Т2 – кут фазового зміщення заданий таймером Т2; Δ αІзв – корекція кута 
фазового зміщення зумовлена коливанням зварювального струму; αТр1,2 – кут фазового зміщення 
трансформатора Тр2 джерела сигналу запуску силових тиристорів. 

У першому варіанті оброблення сигналу може бути реалізоване через аналоговий суматор-
віднімач. Проте це ускладнює схему живлення, а точність відпрацювання величини Δ αІзв залежить 
від умов компенсації похибок, спричинених вхідними струмами операційного підсилювача ін. [4]. 

У реальній схемі реалізований другий варіант, у якому зворотний від’ємний зв’язок за струмом 
здійснюється через високореактансну обмотку трансформатора Тр2, увімкнену зустрічно з основною. 

4. Режим роботи “припинення зварювання“: У разі обриву дуги виконується умова І2=0, 
Ub=кІ2=0. Ємність С3 починає розряджатися на регульований резистор R10 і за досягнення умови 
перевищення величини Еоп.3 над залишковою напругою компаратор К3 виробляє на виході лог.1, 
що призводить до спрацьовування релє РІІІ, яке своїми контактом РІІІ/1 знеструмлює релє РІ і 
схема керування повертається у початковий стан. 

Використані у розробці гістерезисні компаратори К1…К3 та відповідний підбір величини 
регулювальних резисторів дозволяє впевнену реалізацію компараторно-релєйної логіки роботи 
схеми на всіх режимах  її роботи, зокрема короткочасного переривання дуги. 

Висновки. Розроблений тиристорний трансформатор для ручного дугового зварювання з 
схемою керування, що дозволяє розширені технологічні можливості, підданий тестовим 
випробовуванням на НАЦ ЗАТ “Львівнафтогазбуд” і визнаний придатним до використання у 
монтажних умовах виробництва. 
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