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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Фізика. 

2. Хімія. 

3. Математика. 

4. Теоретична механіка. 

5. Опір матеріалів. 

6. Матеріалознавство. 

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Зварювання плавленням. 

2. Зварювання тиском. 

3. Напруження та деформації при зварюванні. 

4. Автоматичне керування зварюванням. 

5. Зварювальні джерела живлення. 

6. Зварювання спецсталей та кольорових сплавів. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 
1.Зварювальні джерела енергії та їх основні теплофізичні характеристики. Класифікацію 

зварювальних процесів за використаним джерелом енергії. 

2.Фізико-хімічні процеси у дуговому розряді. Елементи термодинаміки плазми. 

3.Особливості переносу електродного металу у дуговому розряді та основні можливості 

керування цим процесом. 

4.Застосування спеціальних термічних джерела енергії.  

5. Фізико-хімічні та металургійні процеси при зварюванні. 

6. Особливості металургійних процесів при різних способах зварювання. 

7. Утворення сварних з'єднань і формування первинної структури металу шва. 

8. Термодеформаційні процеси й перетворення в металах при зварюванні. 

 

Вміти: 

1. Визначати зварювальні джерела живлення у поєднанні із способами зварювання. 

2. Використовувати знання процесів зварювальної дуги для керування переносом металу, 

формуванням шву та його якісттю. 

3. Використовувати знання металургійних процесів для отримання з’єднань заданого 

хімічного складу та властивостей. 

4. Використовувати знання особливостей перетворень у металах для отримання бажаного 

структурного стану металу шву та зони термічного впливу. 

5. Прогнозувати виникнення зварювальних деформацій та напружень. 

6. Прогнозуванти виникнення зварювальних дефектів. 

 

 Володіти: 

1. Методикою визначення теплофізичних показників зварювальних джерел живлення. 

2. Методикою розрахунку термічного циклу зварювання. 

3. Методикою визначення показників продуктивності процесу зварювання чи 

наплавлення. 

4. Методами експериментального  дослідження структури та властивостей зварних 

з’єднань. 

 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Сучасні тенденції зварювального виробництва. 



 Фізичні основи й класифікація процесів при зварювання. Джерела енергії при 

зварюванні. 

 Фізико-хімічні процеси в дуговому розряді. Електричний розряд у газах. Елементарні 

процеси у плазмі дуги. 

 Приелектродні області дугового розряду. Емісійні процеси на поверхні твердих тіл 

 Елементи термодинаміки плазми. 

Модуль 2 

 Перенос металу у зварювальній дузі. Керування переносом металу. 

 Спеціальні термічні джерела енергії. Електронно-променеві джерела енергії. Фотонно-

променеві джерела. Газополум’яні джерела. Електрошлакове джерело. Високочастотне 

нагрівання. 

 Пресові й механічні зварювальні процеси. 

 Розрахунки термічного поля та термічного циклу при зварюванні. 

Модуль 3 

 Фізико-хімічні та металургійні процеси при зварюванні. 

 Термодинамічні й кінематичні основи металургійних процесів. 

 Металургійні процеси при зварюванні плавленням. Взаємодія металів з газами при 

зварюванні. 

 Розкислення металів при зварюванні. 

 Взаємодія металів зі шлаками. Призначення шлаків та їх основні властивості. 

 Особливості металургійних процесів при різних способах зварювання. 

Модуль 4 

 Утворення зварних з'єднань і формування первинної структури металу шва. 

 Термодеформаційні процеси в металах при зварюванні. 

 Фазові й структурні перетворення в металах у твердому стані при зварюванні. 

 Природа й механізм утворення дефектів зварних з’днань. 

 Виначення технологічної міцності з'єднань. 

4. Список рекомендованої літератури 


