
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

Зварювані джерела живлення  

 

 

Напрям підготовки: 6.010104 Професійна освіта. Зварювання 

Спеціалізація: 6.010104.10  Технологія та обладнання зварювального 

виробництва 

Термін засвоєння  ОПП:                           4 роки  - нормативний, 3 роки - скорочений 
                                                                                         

 

 

 

 

 

Форма навчання:         для всіх форм навчання 
                                                  (денна,заочна форма навчання) 

 

 

Кафедра:    Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювальному 

виробництві 

 

Розробник:                                                ас. С.М. Барташ, к.т.н., доц. М.А. Калін 

 

 

м. Харків  2011 рік 



 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Вища математика 

2. Електротехніка 

3. Теорія зварювальних процесів 

  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Зварювання плавленням 

2. Зварювання тиском 

3. Виробництво зварних конструкцій 

4. Реконструкція зварювальних цехів 

5. Автоматичне керування зварюванням 

6. Технологічні процеси зварювального виробництва 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 

Знати: 

1. фізичні основи зварювальної дуги її характеристики, 

2. конструктивне та принципове використання зварювальних джерел живлення, 

3. можливості та засоби  використання   джерела живлення до заданої технології 

зварювання, 

4. усунення недоліків в роботі зварювального обладнання. 

 

Вміти: 

1. обирати джерела живлення до заданої технології зварювання,  

2. збирати зварювальне коло, налагоджувати роботу джерел живлення в складі ручного 

дугового зварювання, систем АРДС, систем АРНД,  

3. усувати недоліки в роботі зварювального обладнання,  

4. розраховувати режими експлуатації зварювального обладнання і знати перспективу 

їх удосконалення.      
 

Володіти: 

1. використанням отриманих знань та вмінь при налагодженні режимів експлуатації 

джерел живлення  

2. розрахунком режимів експлуатації зварювального обладнання 

 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Види джерел живлення зварювальної дуги, їх призначення і класифікація 

 Властивості та характеристика зварювальної дуги, види дуг 

 Суть і оцінка зварювальних властивостей джерел живлення 

Модуль 2 

 

 Класифікація зварювальних трансформаторів 

  Конструктивні особливості, принцип дії.  

 Електромагнітні схеми зварювальних трансформаторів. 

 

Модуль 3 

 

 Зварювальні генератори. Конструкція, принцип дії.  

 Генератори типу ПС і ПСО: принципи дії, ВАХ, можливості регулювання. 

 Випрямлячі. Конструктивні особливості, електромагнітні схеми. 



  Тиристорні і транзисторні випрямлячі, інверторне зварювальне устаткування 

 

Модуль 4 

 

 Допоміжне устаткування змінного струму (осцилятори, імпульсні стабілізатори горіння 

дуги).  

 Регулятори зниження зварювального струму.  

 Зварювальні інвертори – найбільш сучасні зварювальні джерела живлення 
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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Вища математика 

2.Електротехніка 

3.Джерела живлення для зварювання 

4.Теорія зварювальних процесів 

5.Зварювання плавленням 

  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Виробництво зварних конструкцій 

2. Технологічне устаткування 

3.Реконструкція зварювальних цехів 

4. Експериментальні методи в зварюванні 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 
1.Знання загальних принципів будування систем автоматичного керування, показників 

динамічних та статичних властивостей, 

2.Вміти розробляти системи керування зварювальними процесами, налагоджувати 

оптимальну роботу автоматів та полуавтоматів для дугового зварювання, та зварювання 

тиском.  

3. Вміти усунути недоліки в їх роботі, мати навики наладки, експлуатації та вибору. 

   

 

Вміти: 

 В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен вміти:  

 1. розробляти системи керування зварювальними процесами 

 2. проводити аналіз та синтез створених і працюючих зварювальних автоматів та 

полуавтоматів, і на цій базі оптимізувати їх роботу 

 3. використовувати сучасні принципи будування систем автоматичного керування 

зварювальними процесами  

4.  вміти експлуатувати автомати і роботи на практиці 

 

 

Володіти: 

    1.  розрахунком елементів схем зварювальних автоматів, полуавтоматів, роботів,  

    2. визначенням регулювальних принципів та способів автоматичного керування 

технологічним процесом зварювання 

    3.  проведення досліджень впливу параметрів зварювання на форму, розміри та якість 

шва. 

    4.  налагодженням  роботи, уміти усунути недоліки всистемі автоматичного керування  

          зварювання 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

  

 Роль та значення автоматичного керування зварюванням. 

 Основи теорії автоматичного керування. 

 Елементи автоматики 

  

Модуль 2 

 



 Автоматичне керування параметрами дугового зварювання 

 Шов – головний обєкт реголювання 

 Дуга – обєкт беспосереднього реголювання. 

 Аналіз й синтез саморегулювання (система АРДС) 

 Можливості модернізації системи АРДС. 

 Аналіз й синтез системи автоматичної стабілізації напруги дуги (система АРНД) 

 Управління переносом єлектродного металу імпульсами току, управління 

формуванням зварного шва. 

 Електрошлаковий процес як обєкт управління 

 Управління  електронно-лучевим зварюванням 

 Контактне зварювання як обєкт автоматичного управління 

 

Модуль 3 

 Проблеми і перспективи роботизації зварювального виробництва. 

                          а) функції робота 

                          б) принцип керування 

 Управління маніпуляторами роботів для крапкового контактного зварювання. 

 Гнучкі роботизировані лінії для зварювання. 
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