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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Математика; 
2. Матеріалознавство; 
3. Фізика. 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Теорія зварювальних 
процесів. 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  

1. Фізичні основи утворення зварних зєднань  
2. Способи розрахунку теплових та термодеформаційних процесів при зварюванні 
3. Термодинамічні функції та способи їх обчислення стосовно зварювальних 

процесів. 
4. Класифікацію процесів зварювання за способом уведення енергії та джерелом 

енергії. 
5. Основи металургійних процесів при зварюванні плавленням. 
6. Термодеформаційний стан та поведінку матеріалу у процесі зварювання. 
7. Поширені дефекти зварювання та механізм ії виникнення. 
8. Зварюваність сталей та сплавів. 

вміти:  

1. Розраховоувати термічні поля при зварюванні, розміри зварювальної ванни та 
зони термічного впливу. 

2. Визначати спосіб зварювання на основі його техніко-економічної доцільності та 
можливості використання.  

3. Розрахунковим способом оцінювати можливість та повноту протікання 
металургійних процесів при зварюванні плавленням. 

4. Визначати основні показники процесу зварювання. 

 
Володіти: 
1. Методикою раціональновго вибору та оптиміізаціі параметрів та режимів зварювання. 
2. Методикою методикою розрахунків металургійних процесів та властивостей зварних 

зєднань.  
3. Методикою  вибору технології зварювання різнорідних металів та спеціальних 

матеріалів. 
 

3.Зміст робочої програми 
Модуль 1. 

 
Тема 1.  
Вступ 
Вступ. Історія розвитку зварювання. Внесок вітчизняних ученіх й інженерів у розвиток 
зварювання. Сучасні тенденції зварювального виробництва в нашій країні й зарубежем. 
Тема 2. 
Зварювальна дуга як електричних розряд 
2.2 Фізико-хімічні процеси в дуговому розряді. Електричний розряд у газах.  
2.3 Елементарні процеси в плазмі дуги.  
2.3 Елементи термодинаміки плазми. 

Змістовний модуль 2 
Тема 1. 
Перенос металу у зварювальній дузі  
1.1 Магнітогідродинаміка зварювальної дуги. Вплив на дугу зовнішнього магнітного поля.  



1.2 Перенос металу у зварювальній дузі. Керування переносом металу. 
Тема 2. 
Різновиди зварювальних дуг 
2.1 Різновиди дугових розрядів застосовуваних у зварювальній техніці.  
2.2 Зварювання на змінному струмі.  
2.3 Особливості зварювальних дуг у випадку електродів що плавиться й не плавиться.  
2.4 Плазменні зварювальні дуги  
Тема 3. 
Спеціальні термічні джерела енергії 
3.1 Електронно-променеві джерела енергії. Фотонно-променеві джерела.  
3.2 Газополумяні джерела.  
3.3 Електрошлакове зварювання. Високочастотне нагрівання. 

 
Модуль 2. 

Тема 1.  
Газова фаза при зварюванні 
1.1  Вплив газової фази на процес зварювання плавленням.  
1.2 Взаємодія металів з газами при зварюванні. 
Тема 2.  
Металургійні шлаки при зварюванні 
2.1 Взаємодія металів зі шлаками. Призначення шлаків .  
2.2 Основность й окисна здатність шлаків. Класифікація шлаків.  
2.3 Вилучення сірки й фосфору шлаками. 

Змістовний модуль 2. 
Тема 1. 
Зварювальні деформації та напруги. 
1.1 Поняття про зварювальні деформації напруги.  
1.2 Види зварювальних деформацій і напруг.  
1.3 Методи визначення зварювальних напруг і деформацій. 
Тема 2.  
Зварюваність металів та сплавів 
2.1 Утворення сварних з'єднань і формування первинної структури металу шва.  
2.2 Поняття про зварюваність. Критерії зварюваності. 
2.3 Способи зміни структури шва при зварюванні. 
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