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робіт. Представлено порядок та організація виконання, контрольні
питання, правила оформлення, зміст та порядок захисту
лабораторних робіт з дисципліни «Електрозварювальні установки».
Практикум розроблений у відповідності з планом кафедри та
програмою дисципліни «Електрозварювальні установки».
УДК 621.791

© В.І. Савуляк, С.А. Заболотний, Ю.С. Марченко, 2012

2

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………
Лабораторна робота №1. Елементна база схем керування
вихідними характеристиками зварювальних джерел живлення…….
Лабораторна робота №2. Налагоджування та дослідження
роботи універсального зварювального випрямляча ВДУ-506У3……
Лабораторна робота №3. Налагоджування та дослідження
роботи установки для дугового зварювання УДГУ-251……………..
Лабораторна робота №4. Налагоджування та дослідження
роботи комбінованої зварювальної установки інвернторного типу
IMT-200….………………………………………………………………
Лабораторна робота №5. Технологія і устаткування
точкового контактного зварювання……………………………………
Лабораторна робота №6. Вивчення конструкції та
дослідження роботи зварювального генератора ГД-312-У1 …………
Лабораторна робота №7. Електрозварювальні установки для
автоматичного зварювання під шаром флюсу ………………………..
Список літератури ………………………………………………..
Додатки …………………………………………………………...

3

4
5
11
18

25
33
39

47
55
56

ВСТУП

4

