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

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

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  

1. Сутність процесу утворення зварного зєднання у твердому стані.  
2. Теплові процеси та баланс енергії при зварюванні тиском. 
3. Способи зварювання тиском,  у першу чергу контактного точкового, стикового та 

шовного зварювання. 
4. Конструкцію обладнання для зварювання тиском. 
5. Зварюваність кола сталей методами контактного зварювання. 
6. Місце і роль способів зварювання тиском серед інших. 
7. Технологічні можливості та варіанти реалізації способів зварювання тиском. 

вміти:  

1. Обирати спосіб зварювання за допомогою тиску виходячи з технічних чи техніко-
економічних міркувань. 

2. Розраховувати тепловий баланс при зварюванні та на його основі розрахвовувати 
основні парамети режиму зварювання. 

3. Визначати технологію зварювання тиском, у першу чергу контактного 
зварювання, для певного кола деталей. 

4. Оцінювати зварюваність сталей та сплавів методами зварювання тиском. 
5. Визначати доцільність застосування способів зварювання тиском для зварних 

конструкцій. 
 
Володіти: 
1. Методикою раціональновго вибору та оптиміізаціі параметрів та режимів способів  

зварювання тиском. 
2. Методикою вибору обладання та пристосувань для зварювання шиокого кола деталей у 

різних галузях промисловості. 
3. Методикою  оцінки техніко-економічних показників технології зварювання тиском. 
 

3.Зміст робочої програми 
Модуль 1 

Тема 1.  
Основні положення 
1.1 Завдання курсу. Історія та перспективи розвитку способів зварювання тиском. Стан та 
перспективи розвитку в Україні та світі. Основні положення. 

Тема 2. 
Зварюваних контакт та процеси його активації 
2.1 Структура та геометрія металічних поверхонь 
2.2 Холодний металічний контакт 
2.1 Фізична сутність активації зварюваних поверхонь. 
2.4.Взаємодія механічної та електричної енергії з металом при зварюванні. 

Тема 3. 
Основи теорії процесів зварювання тиском  
3.1 Електричний струм у зварюваних деталях та конструкціях. 
3.2 Виділення тепла у процесі контактного зварювання. 
3.3 Нагрівання та осплавлення металу у процесі контактного зварювання. 
3.4 Утворення зварного зєднання у пресового механічних процесах. 

 



Модуль 2 
Тема 1. 

Технологія стикового зварювання 
1.1 Вибір способу стикового зварювання для типових випадків. 
1.2 Розрахунки режимів стикового зварювання 
1.3 Технологічні цикли стикового зварювання. 
1.4 Визначення балансу енергії стикового зварювання. 

Тема 2 .  
Технологія точкового зварювання  
2.1 Вибір способу точкового зварювання для типових випадків. 
2.2 Розрахунки режимів точкового зварювання 
2.3 Технологічні цикли точкового зварювання. 
2.4 Визначення балансу енергії точкового зварювання. 

Тема 3. 
Технологія шовного зварювання 
3.1 Формування зварних швів при контактному шовному зварюванні. 
3.2 Розрахунок режимів контактного шовного зварювання. 

Тема 4. 
Обладнання та організація виробництва зварювання тиском. 
4.1 Типові конструкції для застосування способів зварювання тиском.  
4.2 Загальні відомості та технологічні характеристики контактних машин. 
4.3 Проєктування технології контактного зварювання та вібір контактних машин. 
4.4 Поточні лінії контактного зварювання. 
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