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Abstrakt — Tento článok opisuje funkčný princíp zváracích invertorov, ďalej opisuje proces návrhu 

a neskôr realizácie zváracieho invertora určeného pre metódu ručného oblúkového zvárania. Článok 

neopisuje detaily návrhu a dôvody voľby súčiastok, zameriava sa kroky nutné k dosiahnutiu funkčného 

zváracieho stroja. Vo finálnej časti ukazuje jeho dosiahnutú výstupnú charakteristiku a zvary uskutočnené 

invertorom. 
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Welding inverter 
 

 

Abstract — This article describes the functional principle of a welding inverter, next, it describes thre 

proces of proposal and execution of a welding inverter designed for manual metal arc welding technique. 

The article leaves out details and selection of components, it focuses on the steps required to reach a 

functional welding machine. In the final part, it shows reached output characteristics and welds made by 

the inverter. 
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I. ÚVOD 

Zváranie je proces spájania kovov, kde pri vysokej teplote v mieste spoja dôjde k roztaveniu 

zváraného materiálu. Rozšírenou metódou je ručné oblúkové zváranie obaľovanou elektródou, pri 

ktorom je vysoká teplota dosiahnutá elektrickým oblúkom zapáleným medzi dielcom a elektródou. Jej 

oceľové jadro slúži ako prídavný materiál a jej obal horením vytvára ochrannú atmosféru pre vytesnenie 

kyslíka z oblasti zvaru. Z elektrického hľadiska si táto metóda zvárania vyžaduje jednosmerný prúdový 

zdroj schopný dodať desiatky až stovky ampérov.  

Tradičné zváracie stroje využívajú transformátory pracujúce so sieťovou frekvenciou 50 Hz, ktoré 

znižujú sieťové striedavé napätie na nižšie napätie. Ich výstup je následne usmernený na jednosmerné 

napätie, zvárací prúd môže byť regulovaný polovodičmi na primárnej, či sekundárnej strane 

transformátora. Tieto zváracie stroje sú však mohutné a ťažké, čo je nevhodné pre častú manipuláciu. 

Invertorové zváracie stroje sú v porovnaní ľahšie a kompaktnejšie, získali tak obľubu pri častom 

prenášaní. Tieto stroje pracujú na princípe DC/DC meniča pracujúceho s vysokou frekvenciou, typicky 

20 kHz až 100 kHz. Vo väčšine zváracích invertorov je sieťové napätie usmernené a vyfiltrované na 

jednosmerné napätie s konštantnou hodnotou. Toto napätie je následne privedené na vstup DC/DC 

meniča. Výstup meniča je následne filtrovaný sériovo zapojenou tlmivkou na zaistenie hladkého 

priebehu prúdu počas zvárania. Tento princíp činnosti je možné vidieť na obrázku (Obr. 1) [1], [2].  
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Obr. 1 Princíp funkčnosti zváracieho invertora 

II. ANALÝZA PROBLEMATIKY 

Proces zvárania môže byť považovaný vo svojej statickej charakteristike ako záťaž s konštantným 

výkonom. Vo svojej dynamickej charakteristike sa zvárací oblúk chová ako rýchlo meniaci sa rezistor, 

ktorý vyžaduje konštantný prúd. Kvôli rýchlo meniacej sa povahe záťaže potrebuje menič riadiaci obvod 

s rýchlou odozvou pre prúdovú slučku. 

Pre výpočet dodávaného výkonu do zvaru je vzťah medzi napätím oblúka a zváracím prúdom 

aproximovaný lineárne s ofsetom napätia. Pre napätie platí U = 20 V + 0,04 Ω . I. Pri maximálnom 

požadovanom prúde 150 A je priemerné napätie oblúka 26 V. Maximálny výkon podľa vzorca  

P = U . I je 3,9 kW.  

V praxi je zváranie proces, pri ktorom sa často mení polarita medzi elektródou a materiálom podľa 

typu zvaru a použitej elektródy. Zvárané konštrukcie alebo súčiastky môžu byť uzemnené, prípadne 

viacero zváracích invertorov môže byť použitých ja jednej súčiastke, či konštrukcií. Z tohto dôvodu 

musí byť výstup invertora galvanicky oddelený od siete. Toto galvanické oddelenie a požadovaný výkon 

je nutné zohľadniť pri výbere topológie DC/DC meniča [2], [3]. 

III. DC/DC MENIČ 

Pri výbere topológie meniča boli zvážené tri topológie využívajúce vysokofrekvenčný transformátor 

na prenos výkonu, poskytujúce galvanické oddelenie. Tieto topológie boli schopné dodať požadovaný 

výkon počas predlžených časových periód, sú to H-mostíková, polo-mostíková a push-pull topológia. 

Všetky spomenuté topológie prenášajú výkon na sekundárnu stranu počas doby zapnutia polovodičov 

a neukladajú energiu v jadre. Po zvážení výhod a nevýhod bol zvolený H-mostíkový menič, ktorého 

schéma zapojenia je zobrazená na obrázku (Obr. 2).  

 
Obr. 2 Schéma H-mostíkového meniča 

Zvolený DC/DC menič znižuje vstupné napätie z usmerňovača na pracovné napätie. Aj keď fázovo 

posunutá schéma spínania je možná, bola zvolená technika tvrdého spínania, kde sú polovodiče spínané 

v pároch Q1/Q3 a Q2/Q4. Riadiaci PWM signál spína páry polovodičov v zmysle, aby nedošlo ku skratu 

napájacieho napätia. Menič je možné ďalej rozdeliť na H-mostík, vysokofrekvenčný transformátor, 

diódový usmerňovač a výstupný filter. Pri tejto topológií je stredná hodnota prúdu primárnej strany 

transformátora 0 A, maximálne napätie primárnej strany transformátora je rovné napájaciemu napätiu a 

to je rovné maximálnemu napätiu na polovodičoch. Maximálny prúd pretekajúci cez polovodiče je rovný 

prúdu cez primárne vinutie transformátora. Obe fakty je nutné zohľadniť pri voľbe spínacích súčiastok 

[2], [4]. 
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IV. NÁVRH A REALIZÁCIA OBVODU INVERTORA 

Pre zjednodušenie procesu návrhu a neskôr výroby prototypu invertora bol zvolený modulárny dizajn, 

t. j. každá časť obvodu (EMI filter, sieťový usmerňovač, H-mostík, atď.) bola navrhnutá a realizovaná 

na vlastnú dosku plošného spoja. Jednotlivé moduly poskytujú jednoduchší návrh, simulácie, testovanie, 

meranie, opravu a sú priehľadnejšie. 

Dôležitým krokom pri tomto návrhu bolo presne definovanie vstupných a výstupných požiadaviek na 

jednotlivý modul, definovanie jeho úlohy a princípu činnosti. Simulačným programom boli zistené 

požiadavky na súčiastky. Po odladení obvodov bolo navrhnuté obvodové riešenie prenesené na dosky 

plošných spojov. Obrázok (Obr. 3) ukazuje zapojenie výkonových aj riadiacich modulov. 

 
Obr. 3 Zapojenie modulov invertora 

Príkladom odlaďovania obvodov je simulácia na obrázku (Obr. 4), kde bol simulovaný DC/DC menič 

pri maximálnom výstupnom prúde 150 A so záťažou nahradzujúcou elektrický oblúk. Pozorovanou 

veličinou bolo prúdové zaťaženie spínacích tranzistorov. Bolo zistené, že tranzistory musia zniesť prúd 

aspoň 55 A. 

 
Obr. 4 Simulácia H-mostíkového meniča so záťažou 

Na obrázku (Obr. 5) sa nachádza realizovaný EMI filter, ktorého úlohou je potlačiť rušenie spôsobené 

vysokofrekvenčnou časťou meniča. Jeho súčasťou je tavná poistka z dôvodu ochrany pred preťažením. 

Taktiež je zobrazený modul AC/DC meniča, ten usmerňuje striedavé sieťové napätie na jednosmerné 

napätie dosahujúce amplitúdu 325 V, napätie je vyfiltrované kombináciou elektrolytických 

a polypropylénových kondenzátorov. Pre ich postupné nabitie bol modul obohatený o soft štart obvod. 

Pri oboch moduloch boli dosky plošných spojov dimenzované pre prúd zo siete, minimálne  

20 A obmedzených tavnou poistkou. 
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Obr. 5 Modul a) EMI filtra, b) AC/DC meniča 

Na obrázku (Obr. 6) je zobrazený H-mostíka umiestený na chladiči. Jeho úlohou je zmeniť 

jednosmerné napätie z modulu AC/DC meniča na striedavé napätie s obdĺžnikovým priebehom v troch 

úrovniach napätia: 325 V, 0V a – 325 V. Doska obsahuje obvod budenia tranzistorov UCC27714 

a galvanické oddelenie budiacich signálov, mikroprocesor na sekundárnej strane meniča môže byť 

prepojený priamo s modulom H-mostíka na primárnej strane meniča. Obrázok taktiež zobrazuje 

realizovaný vysokofrekvenčný transformátor na zvýšenie prúdu a zníženie napätia. Navinutý je na 

feritovom jadre z materiálu N87. Primárne vinutie bolo navinuté drôtom s prierezom 3 mm2 

a sekundárne vinutie s prierezom 15 mm2. Obe vinutia boli upletené z drôtov s priemerom 0,4 mm na 

potlačenie skin efektu. 

 
Obr. 6 a) Modul H-mostík, b) transformátor 

V zmysle implementovania prúdového riadenia meniča a regulácie prúdu bola realizovaná doska 

riadenia ako vymeniteľná karta viditeľná na obrázku (Obr. 7). Táto doska spolupracovala s riadiacim 

modulom na rovnakom obrázku, ktorý generoval PWM signály pre budenie tranzistorov, sledoval prúd 

na primárnej strane DC/DC meniča prúdovým transformátorom a poskytoval užívateľské rozhranie 

pomocou dotykového displeja Nextion. 

 
Obr. 7 a) Doska prúdového riadenia, b) riadiaci modul 

Moduly sekundárneho usmerňovača a výstupného filtra boli realizované na základe schémy  
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H-mostíkového meniča. Použité boli diódy STTH200L06TV a tlmivka DEHF-42/0.012/180, obe 

súčiastky boli zvolené kvôli vysokým prúdom. 

V. VERIFIKÁCIA REALIZOVANÉHO OBVODU 

Po realizácií obvodu nasledovala experimentálna verifikácia obvodu, pri ktorej boli jednotlivé moduly 

prepojené podľa blokovej schémy a testované ako celok. Počas týchto meraní boli zistené mnohé 

nedostatky v obvodovom riešení, mnohé z nich boli odladené pridaním pasívnych súčiastok, ako je 

pridanie kondenzátorov na filtrovanie napätia. Celé zapojenie bolo optimalizované na zníženie 

parazitných indukčností z dôvodu dlhých prepojovacích vodičov. Pri počiatočných testoch bolo zistené, 

že zvolené MOSFET tranzistory IPW60R037P7 v H-mostíkovom zapojení vnášajú do obvodu vysoké 

napäťové špičky pozorovateľné na obrázku (Obr. 8). Tento problém bol vyriešený výmenou MOSFET 

tranzistorov za IGBT tranzistory. Táto výmena bola možná vďaka ich dostatočnej podobnosti v riadení 

a princípe spínania [5]. Použitím IGBT tranzistorov bolo možné pristúpiť k ďalším testom bez hrozby 

poškodenia tranzistorov z dôvodu vysokého napätia. 

 
Obr. 8 Priebeh výstupu H-mostíka pri použití a) MOSFET, b) IGBT 

V doske prúdového riadenia bol pridaný klopný obvod z dôvodu vypnutia spínacích tranzistorov 

v momente presiahnutia stanoveného prúdu pretekajúceho primárnym vinutím transformátora. Tento 

proces nasleduje s každou periódou meniča, tým je dosiahnuté prúdové riadenie s obmedzením prúdu 

pri každom cykle. Takto pripravený zvárací invertor bol pripravený na testovanie pomocou zvárania. 

VI. VÝSLEDOK REALIZÁCIE INVERTORA 

Výsledkom práce bol zvárací invertor schopný zapáliť a udržať stabilný zvárací oblúk. Vcelku bolo 

uskutočnených mnoho testov so zapálením oblúku medzi dvomi elektródami, oblúk bol použitý ako 

reálna záťaž. Taktiež bolo uskutočnených niekoľko zvarov.  

Obrázok (Obr. 9) zachytáva merané veličiny počas zvárania, výsledný zvar sa nachádza v pravej časti 

obrázka. Zvárací prúd bol 63,6 A pri priemernom napätí oblúka 19,84 V. Dodaný výkon do zvaru bol 

v tomto prípade 1,26 kW. Invertor dodal tento výkon počas celej dĺžky zvaru bez jeho prehriatia. 

Rovnomerný tvar zvaru po celej jeho dĺžke naznačuje stabilný a konštantný prúd. 

Kratší zo zvarov na oceľovom plechu bol zváraný pri prúde 91 A a napätí 20 V, dodaný výkon bol 

v tomto prípade 1,82 kW. Vyšší prúd naznačuje jeho zvýšená hrúbka, nakoľko bola v oboch prípadoch 

použitá rovnaká elektróda s priemerom 2,5 mm. 

 
Obr. 9 a) Veličiny počas zvárania, b) uskutočnené zvary 
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Posledný zvar bol predčasne ukončený, keďže počas zvaru došlo ku preťaženiu spínacích tranzistorov 

a trvalému poškodeniu modulu H-mostíka. 

VII. ZÁVER 

Výsledkom práce bol invertor, vhodný pre zvolenú metódu zvárania. Invertor bol schopný zapáliť 

oblúk a udržať konštantný prúd. Užívateľ dokázal prúd nastaviť skrz rozhrania na dotykovom displeji. 

Nebol však dosiahnutý cieľ prúdu 150 A. Pre jeho splnenie by bolo nutné zmeniť návrh DC/DC meniča. 
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