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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Фізика 

2. Хімія 

3. Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва матеріалів 

4. Зварювання плавленням 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Виробництво зварних 

конструкцій 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 
1.Класифікація, технологічні характеристики типових і спеціальних способів зварювання 

тиском. 

2.Зварювальне обладнання та матеріали і форма електродів для контактних машин. 

3.Основи технологій контактного зварювання сплавів на основі заліза, нікелю, алюмінію, 

титана, міді і мідних сплавів. 

4.Основи технологій зварювання тиском. 

Вміти: 

1. Вміти провести техніко-економічне обґрунтування способів зварювання тиском; 

2. Призначати обґрунтовані значення параметрів режимів контактного зварювання різних 

матеріалів; 

3. Розраховувати потужність і розмірів трансформаторів для машин контактного зварювання; 

Володіти: 

1. Методикою розрахунку параметрів режимів зварювання тиском. 

2. Методикою дослідження впливу характеристик зварювання на розміри, форми і якість 

зварного шва. 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Формування зварних з’єднань під дією диску і нагрівання. 

 Утворення з’єднань при точковому поверхневому шовному зварюванні.  

 Температурні і електричні поля. 

Модуль 2 

 Пластичні деформації металу при зварюванні. 

 Супутні процеси при утворенні з’єднань.  

 Технологія точного, шовного і рельєфного зварювання. 

 Основні дефекти, причини їх утворення і заходи попередження. 

 Процеси нагріння. 

Модуль 3 

 Техніка і режими шовного й точкового зварювання матеріалів однакової товщини . 

 Машини контактного зварювання  

 Електрична частота машин контактного зварювання. 

 Механізація і автоматизація при контактному зварюванні..  

 

 


