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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Фізіка. 
2. Хімія . 
3.Фізіко – хімічні і металургійні основи виробництва матеріалів. 

4. Зварювальні джерела живлення. 

5. Металознавство і термічна обробка зварних  з′єднань .  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Зварювання спеціальних сталей та кольорових сплавів 
2. Контроль якості в зварюванні 
3. Спеціальні методи зварювання та паяння 
4. Зварювальні технології поверхневого зміцнення 
5. Лазерна техніка та технологія в зварюванні 
6. Технологічні процесі зварювального виробництва 
7. Виробництво зварювального матеріалу 
 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 
1.Класифікація,техніко – економічна характеристика типових і спеціальних способів зварювання 
плавленням. 
2.Зварювальні матеріали та обладнання. 
3.Основи технології зварювання сплавів на основі заліза, нікелю, міді, алюмінію, титана та                                                                     
інших металів в однорідних і різнорідних сполученнях.                                                                           
4.Основи технології наплавлення.                                                                                                                  
5.Методи проектування технології зварювання плавлення 

Вміти: 
1. Провести техніко-економічне обґрунтування способів зварювання, використовуючи дані 
конструкторських розробок та визначити спосіб зварювання  або спорідненого процесу; 
2. Призначити матеріали для зварювання або наплавлення, використовуючи відомості про 
матеріал виробу , спосіб створення нероз′ємних  з′єднань; 
3. Розрахувати (призначити) значення параметрів режимів зварювання або наплавлення та 
вибрати прототип зварювального апарату; 
Володіти: 
1. Методикою оцінювання  здатності до зварювання конструкційних матеріалів (сталь, чавун, 
кольорові матеріали та їх сплави) в однорідних і різнорідних сполученнях , використовуючи 
відомості про склад, структуру, механічні, фізичні та хімічні властивості  . 
2. Методикою розрахунку параметрів режимів зварювання або наплавлення. 
3. Методами дослідження впливу параметрів зварювання на розміри форми і якість шва, 
використовуючи математичні моделі плавлення електродного і основного металів і формування 
шва за допомогою постановки експериментів . 

3.Зміст робочої програми 
Модуль 1 

• Класифікація основних способів зварювання плавленням. 
• Фізико – хімічні процеси зварювальної дуги  . 
• Типи зварних швів та з′єднань, ГОСТи, що регламентують підготовку кромок та розміри 

швів  
Модуль 2 

• Класифікація та характеристика зварювальних матеріалів. 

• Техніка та технологія різноманітних способів зварювання. 
• Обладнання для зварювання. 
• Зварювання чавуну. 



Модуль 3 
• Особливості зварювання кольорових металів: техніка і технологія їх зварювання. 
• Вплив особливостей металів на їх зварюваність. 
• Особливості технології зварювання різних сталей. 
• Зварювання двошарових сталей. 

4. Список рекомендованої літератури 

Список навчальної літератури 
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