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Розміщення курсу Лекції з дисципліни розміщені в системі Moodle 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=247, методичні вказівки до 
практичних занять висилаються кожному студенту по 
електронній пошті. Контрольні примірники передаються 
методисту кафедри для збереження в електронній бібліотеці 
кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Технологічне устаткування" входить до циклу фахової  підготовки бакалавра 

напряму 131 «Прикладна механіка» освітньої «Технологічні системи інженерії з’єднань і 

поверхонь».  Під час опанування дисципліни студенти засвоюють проектування та розрахунки 

технологічного обладнання для зварювання плавленням.  

 

Мета дисципліни - є формування у студентів здатностей використовувати знання та навички 

для виконання проектно-конструкторських робіт в галузі зварювання та споріднених 

технологій за типовими методиками. 

Предмет дисципліни – розробка за типовими методиками та конструювання апаратів 
зварювання плавленням. 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 
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Компетентність: 

 Здатність використовувати знання з прикладної технічної механіки для виконання 
проектно-конструкторських робіт в галузі зварювання та споріднених технологій за 
типовими методиками (ФК3); 

 Здатність використовувати знання в галузі механіки, електротехніки та 
автоматичного керування, а також технології зварювання та споріднених процесів для 
призначення типового устаткування для реалізації технології зварювання та методів 
інженерії поверхні (ФК6); 

 Здатність використовувати знання конструкції та принципу дії сучасного 
зварювального та допоміжного обладнання для створення нових зразків машин і установок для 
зварювання і споріднених процесів (ФК10). 

Знання: 

 функціональних можливостей технологічного устаткування для зварювання або 
споріднених процесів;  

 конструкції та технічних характеристик технологічного обладнання для зварювання 
плавленням; 

Уміння: 

 використовуючи дані конструкторських розробок, відповідно до технічного завдання, за 
допомогою набутих знань щодо можливостей технологічного устаткування, визначити 
вимоги до зварювальних машин, апаратів для зварювання або споріднених процесів; 

 використовуючи відомості про спосіб та режими зварювання і умови виконання 
технологічної операції, за допомогою знань про будову та технічні характеристики 
технологічного обладнання для зварювання за допомогою довідкової літератури та каталогів 
вибрати типове устаткування для зварювання або споріднених технологій; 

 використовуючи результати типових конструкторських розробок устаткування, 
відповідно до технічного завдання, за допомогою набутих знань щодо технологічних 
можливостей та принципів роботи зварювального устаткування, розробити функціональні 
(структурні) схеми зварювальних машин та апаратів; 

Навички: 

 розрахунків приводів механізмів основних вузлів зварювальних машин та апаратів; 

 розробки конструкцій основних вузлів зварювальних машин та апаратів; 

 розробки структурних електричних схем зварювальних машин та апаратів; 

Досвід: 

 розробляти функціональні (структурні) схеми зварювальних машинта апаратів; 

 розробки схеми компоновки апарата; 

 проектування приводів механізмів основних вузлів зварювальних машин та апаратів; 

 проектування основних вузлів зварювальних машин та апаратів. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння «Технологічне устаткування» студент повинен мати базові знання з 
дисциплін “Математика”, “Фізика”,  “Хімія”, “Інформатика та обчислювальна техніка”, 
“Теоретична механіка”,  “Електротехніка та електроніка”, “Опір матеріалів”, “Інженерна та 
комп’ютерна графіка”,  “Стандартизація в зварюванні та споріднених процесах”,  “Деталі 
машин та основи взаємозамінності”, “Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань”, 
“Екологія”, “ Зварювальні  джерела живлення ”,  “Теорія процесів зварювання”, “Конструювання 
вузлів та агрегатів ЗУ”, “Автоматичне керування зварюванням”, “Безпека життєдіяльності” 



 
На результатах навчання з «Технологічне устаткування» базуються подальші дисципліни: 
Складально-зварювальні верстати, установки та лінії”, “Роботи, робото технологічні 
комплекси і гнучкі виробничі системи”, “САПР у зварюванні”, “Проектування складально-
зварювальних верстатів, установок та ліній”, “Автоматичне керування зварюванням ”, 
“Проектування робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем” та дипломному 
і курсовому проектуванні. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1) Загальні відомості механізоване зварювання, галузі його використання. Класифікація 

2) Системи подачі електродного дроту для механізованого зварювання 

3) Основи конструювання і розрахунків механізмів подачі дроту 

4) Зварювальні пальники 

5) Системи забезпечення захисним газом та системи керування при механізованому 

зварюванні 

6) Загальні відомості про автомати для дугового зварювання та наплавки 

7) Проектування пальників для автоматичного аргонодугового зварювання неплавким 

електродом 

8) Елементи системи зварювально-транспортного руху та подачі дроту 

9) Системи керування зварювальними апаратами 

10) Зварювальні трактори 

11) Обладнання для дугового зварювання з примусовим формуванням шва 

12) Установки для дугового зварювання труб 

13) Апарати для електрошлакового зварювання 

14) Сучасні установки для електрошлакового зварювання 

15) Установки для плазмового зварювання 

16) Установки для мікроплазмового зварювання 

17) Установки для електронно-променевого зварювання 

18) Установки для лазерного зварювання 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1) Лекції з дисципліни  в системі Moodle https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=247 

2) Чвертко А.И., Патон В.Б., Тимченко В.А. Оборудование для механизированной дуговой 

сварки и наплавки.  – М.: Мапшностроение, 1981.  –  263 с. 

3) Бельфор М.Г., Патон В.Б. Оборудование для дуговой и шлаковой сварки и наплавки. – М.: 

Высшая школа, 1974. – 256 с. 

4) Оборудование для дуговой сварки. Справочное пособие / Под ред. Смирнова В.В. – Л.: 

Энергоатомиздат, 1986. 

5) Технология электрической сварки металлов и сплавов плавленим / Под ред. Б.Б. 

Патона. – М.: Мaшиностроение, 1974. – 768 с. 

6) Сварочное оборудование. Каталог. Справочник. Наукова думка. Академия Наук Украины. 

Институт электросварки ИМ. Б.О. Патона 

7) Технологічне устаткування. Методичні вказівки до практичних занять Для 
студентів напряму підготовки 6.050504 "Зварювання" спеціальності 7.05050402 
"Зварювальні установки" / Укладач В. А. Пахаренко. 2012. – 119 с. 

 

Додаткова література: 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=247


1) Акулов А.И.,Бельчук Г.А., Демянцевич В.П. Технология и оборудование сварки плавленим. – 
М.: Мaшиностроение, 1977 

2) Сварка в мaшиностроении. Том 4 / Под ред. Ю.Н. Зорина. – М.: Машиностроение, 1979. 
3) . Сварка в СССР. ТОМ 1, 2. – М.: Haукa. 1981. 
4) Чвертко А.И. Основы рационального проектирования оборудования для автоматической 

и механизированной электрической сварки и наплавки. – К.: Наукова думка, 1988. –240 с. 
5) Лебедев В.А. Расчет планетарных механизмов для подачи электродной проволоки 

//Автоматическая сварка. – 1986. – №5. – с. 62 – 64. 
6) Исследование систем подачи электродной проволоки по гибким направляющим каналам. 

/ Чвертко А.И., Патон В.Е., Бельфор М.Г. и др. – Автом. сварка. –1969. – №2. – с. 45 – 50. 
7) Особенности расчета рациональных конструкций механизмов подачи электродной 

проволоки / В.В. Смирнов, С.М. Белощекий, В.Г. Гусаковский // Сварочное производство, 
1986, №12, с. 26 – 28. 

8) Учет влияния изгибов направляющеrо канала и мундштука токоподвода на 
сопротивление движению электродной проволоки / Лебедев В.А., Светников Б.Г. – 
Автоматическая сварка, 1984, №9, с. 35 – 37. 

9) Литвин Ф.Л. Проектирование механизмов и деталей приборов. Л. Машиностроение, 
1973, 696 с. 

10) Определение мощности двигателя для сварочноrо полуавтомата. / Я.П. Звороно – 
Электротехническая промышленностъ. Сер. Электросварка. 1986., вып. 1, с. 15 – 17. 

11) Сварха в смеси активных газов /Аснис А.В. и др./ – Киев: Наукова думка 1982 – с. 216. 
12) Конструктивные особенности токоподводов сварочныx аппаратов. Б.М. 

Зильбершптейн // Автоматическая сварка №6, 1976 г. 
13) Некоторые вопросы конструирования горелок. А.Н. Белоусов и др. / Сварочное 

производство, №8, 1982 г. 
14) Черныш В.П. и др. Сварка с электромагнитным перемешиванием. К. Teхніка 1983, 79 с. 
15) Чвертко А.И. и др. Оборудование для электроннолучевой сварки. К. Наукова думка, 1973. 

– 406 с. 
16) Лазерная сварка металлов. А.Г. Григорьянц и И.Н. Шиганов – М . Высшая школа. 1988- 207 

с. 
 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Загальні відомості механізоване зварювання, галузі його використання. 

Класифікація.  

Історія розвитку виробництва та сучасний стан ринку обладнання для зварювання 
плавленням. Поняття механізованого зварювання, галузі його використання. Класифікаційні 
ознаки апаратів для механізованого зварювання. Вимоги до апаратів для механізованого 
зварювання. Структурна схема апарату для механізованого зварювання. Схеми агрегатування 
апарату для механізованого зварювання. Структура умовного позначення апаратів для 
механізованого зварювання 
 

2-й тиждень 

Лекція 2. Системи подачі електродного дроту. 
Особливості  транспортування  дроту  в  зону  зварювання.  Основні  системи подачі дроту, їх 
порівняльна характеристика.Галузі раціонального застосування систем штовхаючого, 
тягнучого та комбінованого типу. Механізми подачіелектродного дроту,вимоги до 
них.Порівняльні характеристики редукторних (роликових), планетарних та імпульсних 



механізмів подачі. Редукторні (роликові) механізми подачі. Способи і пристрої для зміни 
швидкості подачі дроту. Роликові пристрої для подачі дроту. 
Практичнее занняття 1 Структурна схема апарату для механізованого зварювання 
Мета, цілі і загальні принципи проектування обладнання.Розробка технічного завдання на 

проектування.  

 

3-й тиждень 

Лекція 3. Основи конструювання і розрахунків механізмів подачі дроту. Конструювання 
роликового механізму і розрахунок потужності приводного двигуна. Основи розрахунку 
елементів конструкцій і приводу планетарного механізму. 
 

4-й тиждень 

Лекція 4. Зварювальні пальники. 
Вимоги до пальників. Пальники для зварювання плавким і неплавким електродами. Елементи 
пальників: сопла, наконечники струмопідводу, неплавкі електроди і особливості їх конструкції, 
матеріали, методи підвищення терміну придатності. Конструктивне забезпечення 
ефективності захисного захисту. Класифікація наконечників струмопідводу, їх конструкція та 
особливості експлуатації. Надійність і довговічність струмопідводів. Гнучкі спрямовуючі 
канали, їх призначення та конструкція. Вимоги та показники якості каналів. Способу 
стабілізації показників транспортування дроту. 
Практичнее занняття 2 Розрахунок механізму подачі зварювального дроту 
 

5-й тиждень 

Лекція 5. Системи забезпечення захисним газом та системи керування при механізованому 
зварюванні. 
Особливості використання активних і інертних газів при механізованому зварюванні. 
Елементи систем газозабезпечення: підігрівачі, осушники, редуктори, ротаметри, газові 
клапани, витратовимірювачі, змішувачі, комбіновані пристрої, їх конструкції та принцип дії. 
Алгоритм функціонування апарату для механізованого зварювання  в різних режимах роботи. 
Типова функціональна схема системи керування. Блоки керування БУСП – 2. Типові конструкції 
сучасних апаратів для механізованого зварювання  для зварювання плавким і неплавким 
електродом, під флюсом і самозахисним порошковим дротом. 
 

6-й тиждень 

Лекція 6. Загальні відомості про автомати для дугового зварювання та наплавки. 
Вимоги до зварювальних автоматів. Загальна класифікація автоматів для дугового 
зварювання. Структура зварювального автомата. Типове компонування поста для 
автоматизованого зварювання. Підвісні автомати. 
Практичнее занняття 3 Алгоритми роботи апаратів для механізованого зварювання. 
Проектування пальників. 
 

7-й тиждень 

Лекція 7. Проектування пальників для автоматичного аргонодугового зварювання 
неплавким електродом. 
Принципи проектування та основи розрахунку пальників для автоматичного аргонодугового 
зварювання неплавким електродом. 
 

8-й тиждень 



Лекція 8. Елементи системи зварювально-транспортного руху та подачі дроту. 
Модуль зварювально-транспортного руху автомата. Візки рейкового типу. Механізми 
налагоджувальних, коректувальних і допоміжних переміщень. Особливості конструкції 
механізмів подачі електродного та присаджувального дроту автоматів. Правильні 
механізми. Касетні пристрої. Системи захисту зони зварювання. Газова і флюсова апаратура. 
Особливості використання газової апаратури для живлення постів автоматичного 
зварювання. Флюсоапарати, їх системи і порівняльна характеристика. 
Практичнее занняття 4 Розрахунки пальників для аргонодугового зварювання неплавким 
електродом 
 

9-й тиждень 

Лекція 9. Системи керування зварювальними апаратами. 
Операції, що використовуються апаратом при зварюванні шва. Функціональна схема керування 
зварювальним апаратом. Методи і пристрої збудження дуги при зварюванні плавким і 
неплавким електродами. Алгоритми збудження дуги для різних діаметрів плавкового 
електроду. Обладнання для контактного і безконтактного збудження дуги. Уніфіковані схеми 
керування приводами подачі дроту, переміщення візка і підйому штанги. Схеми керування 
зварювальним процесом та джерелом зварювального струму. 
 

10-й тиждень 

Лекція 10. Зварювальні трактори. 
Галузі застосування та основні вузли. Вимоги до конструкції візків. Типові схеми керування 
тракторами системи АРДС та АРНД. Конструктивні особливості класичних та сучасних 
розробок зварювальних тракторів. 
Практичнее занняття 5 Системи керування зварювальним процесом та джерелом 
зварювального струму 
 

11-й тиждень 

Лекція 11. Обладнання для дугового зварювання з примусовим формуванням шва. 
Особливості конструкції і галузі застосування, ходові механізми і формуючі пристрої установок 
з примусовим формуванням шва., Обладнання для із зовнішніми діями на процес формування 
шва. Принципи конструкції установок для зварювання з електромагнітним перемішуванням 
розплаву ванни та керуванням процесу її кристалізації. Галузі застосування. 
 

12-й тиждень 

Лекція 12. Установки для дугового зварювання труб. 
Установки для кільцевих швів труб великого діаметра. Установки для зварювання 
неповоротних стиків труб середнього та малого діаметрів. 
Практичнее занняття 6 Розрахунки ходових механізмів зварювальних апаратів 
 

13-й тиждень 

Лекція 13. Апарати для електрошлакового зварювання. 
Вимоги до конструкції установок і їх вузлів. Основні вузли і системи апаратів: ходові механізми, 
механізми коливання електродів, механізми подачі електродів. Формуючі пристрої. Електроди і 
плавкі мундштуки. 
 

14-й тиждень 

Лекція 14. Сучасні установки для електрошлакового зварювання. 
Апарат   ЕШЗ   типу   А – 535.  Електрична  схема установки для ЕШЗ. 
Практичнее занняття 7 Проектування ходових механізмів зварювальних апаратів для 



зварювання труб 
 

15-й тиждень 

Лекція 15. Установки для плазмового зварювання. 
Структура  установки для плазмового зварювання, основні вузли. Класифікаційні ознаки 
плазмотронів. Вимоги до конструкції і роботи плазмотронів, їх основні вузли. Типова схема 
керування установкою для плазмового зварювання. 
 

16-й тиждень 

Лекція 16. Установки для мікроплазмового зварювання. 
Структура установки для мікроплазмового зварювання типу МПУ – 4, її технологічні 
можливості. Функціональна схема установки. Режими роботи. 
Практичнее занняття 8 Проектування плазмотронів 
 

17-й тиждень 

Лекція 17. Установки для електронно-променевого зварювання. 
Вимоги до установок для електронно-променевого зварювання. Електромеханічний комплекс 
електронно-променевих установок, його основні агрегати, системи та вузли. Енергетичний 
комплекс, конструкції і принцип дії електронно-променевих гармат і їх вузлів. 
 

18-й тиждень 

Лекція 18. Установки для лазерного зварювання. 
Схема квантового генератора. Робочі тіла оптичних квантових генераторів. Сучасні 
технологічні установки, їх конструкції, галузі застосування.  
Практичнее занняття 9 Особливості проектування установок для електронно-променевого 
та лазерного зварювання 
 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Підготовка до екзамену – 30 год. 

6.2. Проходження (МКР)- 5 год. 

6.3 Підготовка до лекцій – 0,9 години на кожну лекцію (всього – 16 год.) – вивчання додаткових 
матеріалів за наступною програмою: 

1) Основні системи подачі дроту, їх порівняльна характеристика 

2) Конструювання роликового механізму і розрахунок потужності приводного двигуна 

3) Гнучкі спрямовуючі канали, їх призначення та конструкція 

4) Флюсоапарати, їх системи і порівняльна характеристика 

5) Конструктивні особливості класичних та сучасних розробок зварювальних тракторів 

6) Особливості конструкції і галузі застосування установок з примусовим формуванням 

шва 

7) Електроди і плавкі мундштуки апаратів для електрошлакового зварювання 

8) Структура установки для мікроплазмового зварювання типу МПУ – 4, її технологічні 

можливості 

9) Робочі тіла оптичних квантових генераторів 

10) Розробка технічного завдання на проектування 

11) Розробка схеми компоновки апарата у відповідності з технічним завданням. на 

проектування зварювального апарата 



12) Розрахунок приводу механізму подачі дроту  

13) Розрахунок приводу механізму подачі дроту зварювального автомата 

14) Розрахунок приводу механізму переміщення зварювального апарата. 

15)  Конструкція зварювального струмовідводу (мундштука) апарата для зварювання під 

флюсом 

16) Конструкція зварювального пальника апарата для зварювання в захисному газі 

17) Розробка конструкції механізму подачі дроту зварювального автомата 

18) Проектування структурної електричної схеми. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни «Технологічне устаткування» є складовою частиною загальної 
політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і 
студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій і практичних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять з 
поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і практичних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На іспитах 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації в інтернеті. 

 На лекціях і практичних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На практичних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Практичні заняття повинні бути виконані і здані до початку екзаменаційної сесії. 
Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії.  

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю і 
поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування 
по темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу практичних 
занять. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 1. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 1 бал × 18 = 18 балів.  

 Активність на лабораторних заняттях оцінюється ваговим балом – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за всі практичні заняття складає: 3 бал × 9 = 27  балів.  

 Модульна контрольна робота – 5 балів 

 Розмір стартової шкали складає: RC=18 + 27 + 5 = 50 балів. 

 Розмір екзаменаційної шкали складає: RE=50 балів. 



 Розмір шкали рейтингу складає: R=100 балів. 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено 

 к.т.н, доц. Мінаковим Сергієм Миколайовичем. 

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 

(протокол № 18 від 21 травня 2021 р.) 

Погоджено Методичною комісією Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. 
Патона 

(протокол № __ від _______) 


