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

1. Розрахунок та проектування зварних конструкцій. 
2. Зварювальні джерела живлення.  
3. Технологія і обладнання зварювання плавленням.  
4. Зварювання тиском.  
5.  Газополум ׳яна обробка матеріалів.  

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Основи проектування і 
розрахунок засобів технологічного оснащення, Інноваційні технології в галузі. 
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

     1. Шляхи оцінювання і підвищення технологічності зварних конструкцій. 
2.   Класифікацію, зміст  технологічних процесів виготовлення зварних конструкцій. 
3.  Основи проектування технологічних процесів і шляхи їхнього удосконалення. 
4. Особливості устрою і використання устаткування, застосовуваного для виготовлення 
деталей зварних конструкцій. 
5. Особливості проектування зварювальних цехів і дільниць. 
6. Призначення, класифікацію та елементи зварювальних пристроїв. 
 
Вміти: 
- аналізувати технологічність зварної конструкції і розробити заходи по підвищенню її  
технологічності, розробляти  технічні  умови  на виготовлення зварної конструкції; 
- вибирати оптимальний спосіб зварювання стосовно до конструктивно-матеріального 
виконання зварної конструкції та умов її експлуатації; 
- розраховувати  режими зварювання, норми часу і витрат на виготовлення зварної 
конструкції; 
- розробляти заходи по зменшенню напруг і деформацій, потрібної точності зварної 
конструкції; 
-  розробляти та оформляти  маршрутні, операційні  і маршрутно- операційні  карти 
технологічного процесу виготовлення зварної  конструкції; 
- аналізувати технологію базового підприємства та розробити заходи по його 
удосконаленню. 

  - розробляти схеми розташування обладнання на робочому місці з забезпеченням норм 
технологічного проектування і мінімальної площі; 
- проектувати та компанувати технологічні плани дільниць і цехів з виробництва зварних 
конструкцій у прольотах уніфікованих типових секцій з забезпеченням прямоточності 
виробничого потоку і скорочення довжини шляхів транспортування; 
- пропонувати схему розташування запроектованого технологічного процесу; 
- визначити якісний склад елементів реконструйованого виробництва (конструкційні і 
зварювальні матеріали, устаткування, енергію)  і розрахувати їх кількість з використанням 
сучасних методик і норм технологічного проектування; 

        - визначити  площу дільниці, привести приклад організаціі робочого місця складання або 
 зварювання; 
 - скласти схему розрахунку на міцність та визначити умови навантаження елементів 
технологічної оснастки і механічного обладнання, розрахувати деталі та вузли 
зварювальних пристроїв та модулів зварювальних установок під час їх проектування, 
використовуючи результати конструкторських розробок, за допомогою певних правил та 
довідкової літератури.    

-    розробити технічні вимоги на виготовлення зварювального пристрою чи технологічної 
оснастки в процесі проектування засобів технологічного оснащення. 

    



 
 
Володіти: 
1.  Методикою технологічного проектування виготовлення зварних конструкцій. 
2. Методикою розрахунку елементів зварювального виробництва та їх розміщення у 
просторі. 
3.  Методикою проектування і конструювання зварювальних пристроїв. 
4.  Методикою розрахунку елементів зварювальних пристроїв. 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Модуль 1 

1. Нормативна база технологічної підготовки зварювального виробництва. 
2. Транспортні операції у зварювальному виробництві. 
3.  Заготівельні операції. 
4.  складально-зварювальні операції. 
5.  Технологічні засоби зменшення та усунення зварювальних деформацій і 

напружень. 
Модуль 2 

1.  Технологія виробництва балочних, рамних та ґратчастих конструкцій. 
2.  Технологія виготовлення негабаритних ємкостей та споруд. 
3.   Технологія виготовлення посудин, які працюють під  тиском.  

 4.   Виробництво зварних труб та монтаж трубопроводів. 
5.   Виробництв корпусних транспортних  конструкцій.  

 6.   Технологія виготовлення зварних деталей машин і приладів. 
 

Модуль 3 
1. Зміст і задачі реконструкції зварювальних виробництв.  
2. Технологічне проектування при реконструкції  виробництва.  
3. Технічне нормування технологічних процесів.  Методика визначення кількісного складу 
основних елементів виробництва.  
4. Методика розташування елементів виробництв у просторі.  Компонування планування 
дільниць і відділень цеху.  
5.Основні напрямки оптимізації процесу реконструкції.  Шляхи автоматизації проектування.  

 
Модуль 4. 

 
1. Характеристика технологічного устаткування.  
3. Методика проектування пристроїв.  
4. Елементи складально-зварювального устаткування.  
5. Конструкція та розрахунок притискних механізмів пристроїв. 
6. Методика розрахунку складально - зварювальних пристроїв. 
7. Склад і розрахунок механічного устаткування для повертання і обертання зварних 
конструкцій.  
8. Пристрої автоматичних ліній і РТК у зварювальному виробництві. 

. 
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