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1.1 Загальні зауваження 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни „Складально-

зварювальне оснащення” є: 

- етапи проектування; 

- класифікація зварювального обладнання; 

- здатність до зварювання і матеріали для виготовлення зварних 

конструкцій; 

-  аналіз технологічності виробу, що проектується; 

-  розробка технології складання і зварювання; 

-  вибір і розрахунок типового механічного обладнання;     

-  складально-зварювальні пристрої; 

-  затискні механізми в складально-зварювальних пристроях; 

-  силові приводи в складально-зварювальних пристроях; 

-  електромагнітні стенди для складання та зварювання листових 

конструкцій; 

-  механічні стенди для складання та зварювання листових 

конструкцій; 

-  складально-зварювальні пристрої для складання та зварювання 

обичайок; 

-  механічні стенди для виготовлення балок; 

-  складально-зварювальні комбайни; 

- планування дільниці складання і зварювання; 

- робототехнічні комплекси; 

- техніка безпеки, експлуатація і ремонт зварювальних пристроїв. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Знання, вміння, навички отримані при вивченні дисципліни 

„Складально-зварювальне оснащення” є теоретичною та практичною 

базою при виконанні курсового та дипломного проектів  за спеціальністю - 

7.05050401 – Технології та устаткування зварювання,  кросової та 

випускної роботи за спеціальністю - 8.05050401 – Технології та 

устаткування зварювання. 

„Складально-зварювальне оснащення” базується на дисциплінах: 

вища математика, опір матеріалів, деталі машин, теоретична механіка, 

технічне креслення, теорія машин та механізмів, гідравліка, гідромашини 

та пневмопривод, проектування зварних конструкцій, зварювання 

плавленням, зварювання тиском, стандартизація та якість продукції, 

контроль якості зварювання, металознавство та термічна обробка зварних 

з'єднань. 

Обов’язковою умовою викладання дисципліни є проведення 

практичних занять, виконання курсової роботи для магістрів і виконання 

лабораторних робіт, курсового проекту для спеціалістів, які спрямовані на 

отримання навичок та вмінь модернізувати типове та проектувати нове 

складально-зварювальне оснащення. 
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Метою викладання навчальної дисципліни „Складально-зварювальне 

оснащення” є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців-

зварювальників до проектування та розрахунку складально-зварювальних 

пристроїв, що використовуються для механізації та автоматизації 

зварювального виробництва. 

До задач дисципліни „Складально-зварювальне оснащення” входять 

формування: 

-  знань існуючого, особливостей  конструювання нового,  експлуатації 

та  ремонту механічного зварювального обладнання; 

- вмінь розробляти технічне завдання на проектування пристроїв; 

проектувати високопродуктивну оснастку; вибирати стандартне допоміжне 

обладнання; забезпечувати його наладку, експлуатацію та ремонт; 

- навичок інженера  конструктора  по  розробці  механічного 

зварювального устаткування. 
 

1.2 Організація самостійної роботи 

 

Вивчення навчальної дисципліни складається з аудиторних занять 

(лекції, практичні заняття та лабораторні роботи), виконання курсової 

роботи для магістрів, курсового проекту для спеціалістів та самостійної 

роботи студента. Кількість часу, що виділяється для цих видів робіт, для 

дисципліни „Складально-зварювальне оснащення” визначається 

навчальними планами підготовки фахівців для студентів спеціальності 

7.05050401 та 8.05050401 − "Технології та устаткування зварювання" та  

поточними робочими програмами. Завдання до самостійної роботи 

видаються студенту викладачем під час аудиторних занять. На аудиторних 

заняттях та на консультаціях викладач контролює виконання поставлених 

завдань в процесі поточного контролю, під час захисту лабораторних, 

складання лекцій або написанні контрольних робіт, захисту курсового 

проекту (роботи), а також допомагає студенту правильно організувати 

самостійну роботу. 

Самостійну роботу необхідно розпочинати з початком семестру, щоб 

виконати весь її  обсяг та створити найбільш сприятливі умови наприкінці 

семестру для успішного складання екзамену (спеціаліст) та заліку 

(магістр). 

Для підвищення ефективності самостійної роботи необхідна її 

правильна організація, для чого доцільно розробити розпорядок дня після 

завершення аудиторних занять. Розпорядок дня варто складати на початку 

нового семестру. Розподіл часу на самостійну роботу з окремих дисциплін 

необхідно виконувати з врахуванням завдань та строків їх виконання, що 

доводяться до студента викладачем на початку семестру. При плануванні 

самостійної роботи доцільно відводити стільки часу для виконання 

певного виду робіт, щоб його було достатньо для її завершення.  

На результативність самостійної роботи в значній мірі впливає інтерес 

до матеріалу, що вивчається, зацікавленість у кінцевому результаті. 
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Основними причинами відсутності інтересу є відсутність або обмеженість 

знань про предмет, нечітке уявлення про його значимість для формування 

фахівця.  

Значну роль у навчальному процесі надається лекціям. Лектор 

допомагає студенту зрозуміти та засвоїти матеріал на самій лекції, вказує, 

над чим варто працювати в першу чергу, надає методику вивчення 

дисципліни. Велику допомогу при засвоєнні лекційного матеріалу надає 

конспект, де своїми словами записуються основні моменти, за якими 

згодом буде легше відтворити матеріал, що засвоєно на лекції та 

самостійно вивчати нові теми. Якість конспекту має велике значення для 

якнайкращого засвоєння матеріалу. Охайний, осмислено написаний 

конспект зменшує витрати часу на повторювання матеріалу при підготовці 

до нового матеріалу та контрольних заходів. 

Теоретичний матеріал, що надається студентам на лекціях, 

закріплюється на лабораторних роботах та практичних заняттях. 

Експериментальні навички, що здобуваються в учбових лабораторіях є 

вкрай важливими для формування фахівця з даної галузі знань.  

Готуватися до лабораторних робіт та практичних занять слід завчасно. 

До приходу в лабораторію студент повинен не тільки знати, що він буде 

робити, але й підготувати необхідні таблиці для їх подальшого заповнення. 

Для підвищення ефективності та продуктивності самостійної роботи 

необхідно враховувати також ергономічні фактори. Необхідно 

підтримувати порядок на своєму робочому місці. Для кожної речі повинне 

бути своє визначене місце. Освітлення повинне бути достатнім для 

зменшення втомлюваності очей. 

 

1.3 Склад дисципліни 

 

Відповідно до навчальної та робочої програм до вивчення дисципліни 

«Складально-зварювальне оснащення” входять: 

 вивчення лекційного матеріалу; 

 відпрацювання та захист лабораторних робіт (спеціалісти); 

 відпрацювання практичних занять (магістри); 

 виконання курсового проекту і її захист (спеціалісти); 

 виконання курсової роботи  і її захист (магістри); 

 екзамен (спеціалісти); 

 залік (магістри). 

 

Кожний етап роботи при вивченні дисципліни „Складально-

зварювальне оснащення” оцінюється відповідною кількістю балів (табл. 1 і 

2). 
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Таблиця 1 – Розподіл балів при вивченні дисципліни „Складально-

зварювальне оснащення” (спеціалісти) 

Вид навчальної роботи Кількість балів 

Лекції 30 

Лабораторні роботи 30 

Екзамен 40 

Сума балів 100 

 

До екзамену допускається студент у разі відпрацювання і захисту 

запланованих лабораторних робіт.  

 

Таблиця 2 – Розподіл балів при вивченні дисципліни „Складально-

зварювальне оснащення” (магістр) 

Вид навчальної роботи Кількість балів 

Лекції 90 

Практичні заняття 10 

Сума балів 100 

 

Викладач оцінює знання студента за 100 бальною шкалою та 

відповідно від кількості набраних балів виставляє національну оцінку по 

чотирьох бальній системі та міжнародну по шкалі ЕСТS (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Шкала оцінок 
Бали за семестр Національна оцінка Оцінка ЕСТS 

90-100 Відмінно А - Відмінно 

82-89 Добре В - Дуже добро 

75-81 С - Добре 

66-74 Задовільно D – Задовільно 

60-65 Е – Достатньо 

35-59 Незадовільно FX – Незадовільно 

(з можливістю перескладати) 

1-34 F – Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом) 

 

 

1.4 Вивчення лекційного матеріалу 

1.4.1 Рекомендації до вивчення лекційного матеріалу 

 

Література:  

1. Карпенко А.С. Технологічна оснастка зварювального виробництва: 

Навч. посібник. – К.: Арістей, 2005. – 268 с. 

2. Березін Л.Я., Хоменко М.М., Карпенко А.С. Засоби технологічного 

оснащення зварювального виробництва. Навчальний посібник. – Чернігів: 

ЧДТУ, 2003. – 142 с. 

3. Конспект лекцій. 
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При переліку тем лекційного матеріалу, що наводиться нижче, 

надається посилання на необхідне джерело інформації ([1]…[3]), де 

викладено відповідний матеріал. 

 

Теми лекцій за навчальною програмою дисципліни: 

1. Вступ. Етапи проектування ([1], с. 13-16, 23-28;  [2], с. 14-16, [3]). 

2. Класифікація зварювального обладнання ([1], с. 18-22, 23-28;  [2], с. 

5-7, 14-16, [3]). 

3. Здатність до    зварювання і матеріали для виготовлення   зварних 

конструкцій [3]. 

4.  Аналіз технологічності виробу, що проектується ([2], с. 15, [3]). 

5.  Розробка технології складання і зварювання [3]. 

6.  Вибір і розрахунок типового механічного обладнання ([1], с. 179-

257;  [2], с. 88-131, [3]). 

7. Складально-зварювальні пристрої ([1], с. 28-49, 73-104;  [2], с. 17-

24, 46-62, [3]). 

8. Затискні механізми в складально-зварювальних пристроях ([1], с. 

126-151;  [2], с. 58-72, [3]). 

9. Силові приводи в складально-зварювальних пристроях ([1], с. 151-

178, 23-28;  [2], с. 73-85, [3]). 

10. Електромагнітні стенди для складання та зварювання листових 

конструкцій ([1], с. 51-58;  [2], с. 24-26, [3]). 

11. Механічні стенди для складання та зварювання листових 

конструкцій ([1], с. 58-59;  [2], с. 26-30, [3]). 

12. Складально-зварювальні пристрої для складання та зварювання 

обичайок ([1], с. 59-65;  [2], с. 30-32, [3]).   

13. Механічні стенди для виготовлення балок ([1], с. 65-70;  [2], с. 33-

36, [3]). 

14. Складально-зварювальні комбайни ([1], с.70-71;  [2], с. 36-45, [3]). 

15. Планування дільниці складання і зварювання [3]. 

16. Робототехнічні комплекси  ([2], с. 132-134, [3]). 

17. Техніка безпеки, експлуатація і ремонт зварювальних пристроїв 

([1], с. 259-262;  [2], с. 135-136, [3]). 

У вступі розглядаються: мета, значення, зміст дисципліни 

„Складально-зварювальне оснащення” та її зв'язок з попередніми та 

наступними учбовими дисциплінами; основні поняття та визначення; 

вихідні дані до проектування; вимоги і сутність технічного завдання; 

інформаційно-патентний пошук (пророблення прототипу); етапи 

проектування. 

В темі „Класифікація зварювального обладнання” розглядаються:  

класифікація зварювального обладнання; структура трудомісткості робіт у 

зварювальному виробництві; призначення складально-зварювального 

оснащення; галузі застосування універсального та спеціалізованого 

оснащення.  
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В темі „Здатність до    зварювання та матеріали для виготовлення   

зварних конструкцій” розглядаються: здатність до зварювання; 

особливості здатності до зварювання матеріалів; вибір матеріалу для 

виготовлення зварних конструкцій; маркування та призначення матеріалів 

для виготовлення зварних конструкцій. 

В темі „Аналіз технологічності виробу, що проектується”  
розглядаються: критерії для оцінки технологічності зварної конструкції; 

вибір способу зварювання для виготовлення зварних конструкцій. 
В темі „Розробка технології складання і зварювання” 

розглядаються: зміст і складові частини технологічного процесу; 

маршрутно-операційна карта; визначення режимів зварювання; вибір 

зварювального обладнання; рекомендації по вибору зварювальних 

матеріалів. 
В темі „Вибір і розрахунок типового механічного обладнання.    

Компонування зварювальних установок” розглядаються: вимоги до 

вибору типового механічного зварювального обладнання; вибір    

одностоякових зварювальних маніпуляторів, обертачів та позиціонерів; 

вибір двостоякових кантувачів і обертачів; вибір та розрахунок роликових 

стендів; вибір та розрахунок ланцюгових кантувачів; важільні кантувачі; 

обладнання для закріплення та переміщення зварювальних апаратів та їх 

проектування; функціональне призначення пристроїв для переміщення 

зварювальних апаратів; поворотні зварювальні колони; зварювальні візки; 

розрахунок зварювальних візків; підвісні напрямні пристрої для 

переміщення зварювальних  апаратів; нерівномірність зварювального руху; 

метод агрегатування;  компонування зварювальних установок.  

В темі „Складально-зварювальні пристрої” розглядається: 

призначення пристроїв та вимоги до них; класифікація пристроїв; 

установлення заготовок  в пристрій та їх базування; правило шести точок; 

базування заготовок та вузлів; приклади базування; вплив пристрою на 

точність виготовлення конструкції, що зварюється; вибір варіанту 

пристрою; рекомендації до розробки схеми сил пристрою; метод 

послідовного викреслювання пристрою; переносні складальні пристрої; 

визначення розрахункових сил затиску в складально-зварювальних  

стендах і кондукторах; сили, які попереджують поступальні рухи; вплив 

сил тертя при розрахунку сил затиску листових конструкцій; розрахунок 

сил затиску для попередження зварювальних деформацій листових 

конструкцій; розрахунок сил затиску в стендах та  

кондукторах для балочних конструкцій; розрахунок сил для усунення 

деформацій, що виникли після зварювання; проектування несучих 

конструкцій пристроїв; призначення та вимоги до несучих конструкцій 

оснастки; особливості розрахунку каркасів; розрахунок опорних 

поворотних  балок кондукторів; розрахунок опорної балки стенда під 

затискачі; закріплення пристроїв на планшайбах; проектування фіксаторів; 

вимоги до фіксаторів та їх  класифікація; розрахунок закріплення упорів; 

розрахунок та вибір поперечного перерізу упорів. 
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В темі „Затискні механізми в складально-зварювальних 

пристроях” розглядаються: класифікація, призначення та вимоги до 

затискних механізмів в складально-зварювальних пристроях; гвинтові 

затискні механізми; важільні механізми; клинові механізми з плоским 

односкосим клином, багатоклинові, ексцентрикові, торцеві; пружинні 

механізми; байонетні притискачі; комбіновані притискачі.    

В темі „Силові приводи в складально-зварювальних пристроях” 

розглядаються: класифікація і призначення силових приводів; визначення 

сили тяги привода; пневмоприводи і гідроприводи; пневмогідравлічні 

приводи; приводи з діафрагмовими пневмокамерами; пневмошлангові 

приводи; вакуумні притискачі; електромеханічні приводи; магнітні та 

електромагнітні притискачі.  

В темі „Електромагнітні стенди для складання та зварювання 

листових конструкцій” розглядаються: принцип побудови 

електромагнітного стенду; типові електромагнітні стенди; недоліки і 

переваги електромагнітних стендів. 

В темі „Механічні стенди для складання та зварювання листових 

конструкцій” розглядаються: складальні стенди з використанням 

клавішних притискачів та гідро- або пневмоциліндрів; складальні пристрої 

з клавішними притискачами та діафрагменними пневмокамерами; 

пневмошлангові приводи для затискання деталей; стенд для складання та 

зварювання листів товщиною 10…20 мм; використання флюсових 

подушок, мідних та мідно-флюсових підкладок в механічних стендах. 

В темі „Складально-зварювальні пристрої для складання та 

зварювання обичайок” розглядаються:  види сил затиску для складання 

обичайок; види типових стендів для складання і зварювання обичайок та 

принцип їх побудови. 

В темі „Механічні стенди для виготовлення балок” розглядається: 

схема побудови механічного стенду для складання та зварювання таврових 

балок; механічні стенди для зварювання двотаврових  балок.  

В темі „Складально-зварювальні комбайни” розглядаються:  

вальцезварювальні машини; штампувально-зварювальні машини; 

складально-зварювальні комбайни для виготовлення балок; складально-

зварювальні машини для виготовлення полотнищ; складально-зварювальні 

машини для оребрення труб. 

В темі „Планування дільниці складання і зварювання” 
розглядються: загальні зауваження; рекомендації до проектування плану 

дільниці складання і зварювання. 
В темі „Робототехнічні комплекси”  розглядаються: пристрої для 

промислових зварювальних роботів; системи автоматизованого 

проектування. 

В темі „Техніка безпеки, експлуатація і ремонт зварювальних 

пристроїв” розглядаються: техніка безпеки, експлуатація і ремонт 

зварювальних пристроїв. 
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1.4.2 Питання для самоконтролю при вивченні лекційного 

матеріалу 

 

Питання до теми  „Вступ. Етапи проектування”: 

1. Яка мета дисципліни “Складально-зварювальне оснащення” та що 

повинен вміти студент після її вивчення? 

2. З чим знайомиться конструктор перед початком проектування 

нового пристрою? 

3. В чому сутність технічного завдання? 

4. В чому мета  інформаційно-патентного пошуку? 

5. В чому сутність плану для проведення інформаційно-патентних 

досліджень? 

6. Які Ви знаєте види видань для отримання первинної інформації? 

7. Які Ви знаєте етапи проектування та в чому їх сутність? 

8. Що таке принципи уніфікації та типізації? 

 

Питання до теми „Класифікація зварювального обладнання”: 

1. Яку Ви знаєте класифікацію складально-зварювального  

обладнання за функціональним призначенням та в чому її сутність? 

2. Яку Ви знаєте класифікацію складального обладнання? 

3. Яку Ви знаєте класифікацію обладнання для  установлення та 

повороту конструкції, що зварюється? 

4. Яку Ви знаєте класифікацію обладнання для закріплення та 

переміщення зварювальних агрегатів? 

5. Які Ви знаєте стадії виробництва зварних конструкцій та в чому їх 

сутність? 

6. В чому призначення складально-зварювального оснащення? 

7. Які Ви знаєте галузі застосування універсального та 

спеціалізованого оснащення? 

 

Питання до теми „Здатність до зварювання та матеріали для 

виготовлення   зварних конструкцій”: 

1. Які Ви знаєте види здатності до зварювання та в чому їх сутність? 

2. Які Ви знаєте групи здатності до зварювання та в чому їх сутність? 

3. Як проводять якісну і кількісну оцінку технологічної здатності до 

зварювання? 

4. На які групи по здатності до зварювання  можна розділити 

конструкційні вуглецеві та леговані сталі? 

5. Які Ви знаєте особливості здатності до зварювання 

конструкційних  сталей? 

6. Які технічні вимоги впливають на вибір матеріалу для 

виготовлення зварної конструкції? 

7. Яку Ви знаєте класифікацію для вуглецевих сталей та в чому її 

сутність? 

8. Вміти розшифрувати марки сталей. 
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9. Які Ви знаєте види прокату з конструкційних сталей та для яких 

виробів  його використовують? 

10. Які кольорові метали і сплави використовуються для виготовлення 

зварних конструкцій в чому їх особливості? 

11. Які композиційні матеріали використовуються для виготовлення 

зварних конструкцій в чому їх особливості? 

 

Питання до теми „Аналіз технологічності виробу, що 

проектується”: 

1. Які Ви знаєте критерії для оцінки технологічності конструкцій та в 

чому їх сутність? 

2. Що необхідно враховувати при виборі способу зварювання? 

3. Які Ви знаєте критерії для вибору способу зварювання та в чому їх 

сутність? 

4. Які Ви знаєте особливості  вибору способу зварювання у зв’язку з 

властивостями матеріалів, що зварюються? 

 

Питання до теми „Розробка технології складання і зварювання”: 

1. Які Ви знаєте технологічні стадії виробництва зварних 

конструкцій та в чому їх сутність? 

2. Які документи включає маршрутна технологія на виготовлення 

виробу і в чому їх сутність? 

3. Які графи містить маршрутна (маршрутно-операційна) карта? 

4. З чим попередньо треба визначитися перед заповненням 

маршрутно-операційної карти? 

5. В якому вигляді записується номер операції в маршрутному 

технологічному описі і навести приклад найменувань операцій і ключових 

слів для запису їх змісту? 

6. Які Ви знаєте рекомендації для визначення режимів зварювання 

для маршрутно-операційної карти? 

7. Які Ви знаєте рекомендації для вибору зварювального обладнання 

для маршрутно-операційної карти? 

8. Які Ви знаєте рекомендації для вибору зварювальних матеріалів 

для маршрутно-операційної карти? 

 

Питання до теми „Вибір і розрахунок типового механічного 

обладнання.    Компонування зварювальних установок”: 

1. Які Ви знаєте вимоги до вибору типового механічного 

зварювального    обладнання? 

2. На основі чого визначається конструкція оснастки для конкретної 

технологічної операції? 

3. Які Ви знаєте особливості вибору одностоякових обертачів, 

позиціонерів та маніпуляторів? 

4. Які Ви знаєте особливості вибору двостоякових кантувачів і 

обертачів? 
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5. Які Ви знаєте особливості вибору і розрахунку роликових стендів? 

6. Які Ви знаєте особливості вибору і розрахунку ланцюгових 

кантувачів? 

7. Які види важільних кантувачів Ви знаєте і в чому їх особливості 

конструкції і розрахунку? 

8. В чому функціональне призначення обладнання для установлення 

та переміщення зварювальних апаратів і які його групи Ви знаєте? 

9. В чому конструктивні особливості і призначення поворотних 

зварювальних колон? 

10. В чому конструктивні особливості і призначення велосипедних і 

глагольних зварювальних візків? 

11. В чому конструктивні особливості і призначення мостових і 

портальних візків? 

12. В чому конструктивні особливості і призначення легких і 

спеціалізованих візків? 

13. Які Ви знаєте етапи розрахунку зварювальних візків і в чому  

особливості вибору розрахункової схеми? 

14. В чому особливості розрахунку ходової частини зварювальних 

візків? 

15. В чому особливості розрахунку механізмів піднімання каретки, 

висування консолі, несучої конструкції візка? 

16. В чому особливості підвісних пристроїв для переміщення 

зварювальних апаратів? 

17. Що таке нерівномірність зварювального руху і від чого вона 

залежить? 

18. В чому сутність методу агрегатування і як проводиться 

компонування зварювальних установок (приклади)? 

 

Питання до теми „Складально-зварювальні пристрої”: 

1. В чому призначення пристроїв в складально-зварювальному 

виробництві і які є вимоги до них? 

2. В чому сутність класифікації пристроїв? 

3. Що таке правило шести точок і для чого воно використовується? 

4. Що таке базування заготовок і які визначення для цього 

використовуються? 

5. Що таке схема базування і які рекомендації Ви знаєте по вибору  

баз? 

6. Які Ви можете навести приклади базування (схем базування) в 

залежності від форми базової поверхні? 

7. В чому особливості впливу пристрою на точність виготовлення 

зварної конструкції? 

8. Як проводиться вибір варіанту пристрою? 

9. Які Ви знаєте рекомендації до розробки схеми сил пристрою? 

10. В чому сутність методу послідовного викреслювання пристрою? 
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11. Які Ви знаєте переносні складальні пристрої і для чого вони 

використовуються? 

12. Що таке універсальні складальні пристрої, для чого вони 

використовуються та в чому їх особливості? 

13. Які види сил можуть діяти в складально-зварювальних пристроях і 

в чому сутність методики розрахунку сил затискачів? 

14. В чому особливості розрахунку сил, що попереджують 

поступальні рухи? 

15. Як впливають сили тертя на розрахунок сил затиску? 

16. Які Ви знаєте види зварювальних деформацій листових 

конструкцій  і в чому особливості розрахунку сил, що попереджують їх 

виникнення? 

17. Які Ви знаєте види зварювальних деформацій, розрахункових схем 

балочних конструкцій  і в чому особливості розрахунку сил, що 

попереджують їх виникнення? 

18. Які особливості розрахунку для усунення хвилястості та 

випуклин? 

19. В чому призначення та які вимоги пред’являються до несучих 

конструкцій оснастки? 

20. В чому особливості розрахунку каркасів і опорних поворотних 

балок для пристроїв? 

21. Для чого використовуються стелажі і які їх особливості Ви знаєте? 

22. В чому особливості розрахунку закріплення пристроїв на 

планшайбах? 

23. Які Ви знаєте вимоги до фіксаторів та як вони класифікуються? 

24. Для чого використовуються упори і які їх види Ви знаєте? 

25. Для чого використовуються опори і які їх види Ви знаєте? 

26. Для чого використовуються установочні пальці, оправки і які їх 

види Ви знаєте? 

27. Для чого використовуються призми і які їх види Ви знаєте? 

28. Для чого використовуються шаблони і які їх види Ви знаєте? 

29. В чому сутність розрахунку упорів для різних видів їх 

закріплення? 

 

Питання до теми „Затискні механізми в складально-зварювальних 

пристроях”: 

1.  Які Ви знаєте вимоги до затискних механізмів та як вони 

класифікуються? 

2. Які Ви знаєте види гвинтових притискачів та в чому особливості їх 

розрахунку? 

3. Які Ви знаєте види контактів гвинта з опорною поверхньою і як це 

впливає на розрахунок гвинтових притискачів? 

4. Які Ви знаєте особливості розрахунку корпуса гвинтового 

притискача? 
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5. Для чого використовуються важільні притискачі, які силові схеми і 

їх конструктивні особливості Ви знаєте? 

6. Які Ви знаєте особливості важільно-шарнірного притискача? 

7. Як класифікуються клинові механізми і в чому їх особливості? 

8. Які характерні особливості Ви знаєте для механізмів з плоским 

односкосим клином? 

9. Які характерні особливості Ви знаєте для  багатоклинових 

затискних пристроїв? 

10. Які характерні особливості Ви знаєте для  ексцентрикових 

затискних механізмів? 

11. Які характерні особливості Ви знаєте для  торцевих кулачкових 

механізмів? 

12. Які Ви знаєте види пружинних механізмів і які особливості 

конструкції і розрахунку вони мають? 

13. Що таке байонетні і комбіновані притискачі? 

 

Питання до теми „Силові приводи в складально-зварювальних 

пристроях”: 

1. Як класифікуються силові приводи та в чому їх призначення в 

складально-зварювальному виробництві? 

2. Як визначається сила тяги приводу? 

3. Що таке передаточне відношення сил і як воно визначається для 

конкретних випадків (приклади)? 

4. В чому особливості використання, конструкції і розрахунку пнемо- 

і гідроприводів? 

5. В чому особливості конструкції, розрахунку і використання 

пнемогідравлічних приводів? 

6. В чому особливості конструкції, розрахунку і використання 

діафрагмових пневмокамер? 

7. В чому особливості конструкції, розрахунку і використання 

пневмошлангового приводу? 

8. В чому особливості конструкції, розрахунку і використання 

вакуумних притискачів? 

9. В чому особливості конструкції, розрахунку і використання 

електромеханічних притискачів? 

10. В чому особливості конструкції, розрахунку і використання 

магнітних та електромагнітних притискачів? 

 

Питання до теми „Електромагнітні стенди для складання та 

зварювання листових конструкцій”: 

1. Які Ви знаєте типові електромагнітні стенди та в чому їх 

особливості? 

2. Які Ви знаєте особливості побудови електромагнітних стендів? 

3. Які позитивні і негативні риси електромагнітних стендів Ви можете 

назвати і пояснити їх сутність? 
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Питання до теми „Механічні стенди для складання та зварювання 

листових конструкцій”: 

1. Які пневмоприводи використовуються в механічних стендах для 

зварювання листових конструкцій і в чому їх особливості? 

2. Що таке клавіші, навіщо вони потрібні і як визначається їх 

кількість? 

3. Які Ви знаєте конструктивні особливості використання клавішних 

важелів з пневмокамерами? 

4. В чому конструктивні особливості використання клавішних важелів 

з пневмоциліндрами? 

5. В чому конструктивні особливості використання клавішних важелів 

з пневшланговим приводом? 

6. В чому конструктивні особливості використання клавішних важелів 

з пружиною, що повертає? 

7. В чому конструктивні особливості використання затискних 

пристроїв для зварювання листів товщиною більше 10 мм? 

8. Які технологічні заходи забезпечують гарне формування кореня 

шва і в чому їх особливості? 

 

Питання до теми „Складально-зварювальні пристрої для 

складання та зварювання обичайок”: 

1. Які операції треба виконати при складанні повздовжнього стику 

обичайки і які сили затиску для цього потрібні? 

2. Які Ви знаєте конструктивні рішення для проектування механічних 

стендів для складання і зварювання обичайок? 

3. Що таке система ламких важелів, для чого вона використовується 

та в чому її ефективність? 

4. В чому конструктивні особливості пістолетної балки? 

 

Питання до теми „Механічні стенди для виготовлення балок”: 

1. Які Ви знаєте способи виготовлення балок та в чому їх сутність? 

2. Які Ви знаєте конструктивні особливості механічних стендів для 

виготовлення таврових балок? 

3. Які Ви знаєте конструктивні особливості механічних стендів для 

виготовлення двотаврових балок? 

4.  В чому головні позитивні риси і недоліки механічних стендів для 

складання і зварювання балок? 

 

Питання до теми „Складально-зварювальні комбайни”: 

1. В чому відмінності механічних стендів від складально-

зварювальних комбайнів? 

2. Що таке вальцезварювальні машини, для чого вони 

використовуються і в чому їх конструктивні особливості? 
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3. В чому конструктивні особливості складально-зварювальних 

комбайнів для виготовлення спіральношовних труб? 

4. В чому конструктивні особливості складально-зварювальних 

комбайнів для виготовлення прямошовних труб? 

5. Що Ви знаєте про штампувально-зварювальні машини? 

6. В чому конструктивні особливості складально-зварювальних 

комбайнів для виготовлення балок з використанням дугового зварювання? 

7. В чому конструктивні особливості складально-зварювальних 

комбайнів для виготовлення балок з використанням струму високої 

частоти? 

8. Що Ви знаєте про складально-зварювальні машини для 

виготовлення полотнищ? 

9. Що Ви знаєте про складально-зварювальні машини для оребрення 

труб? 

 

Питання до теми „Планування дільниці складання і зварювання”: 

1. Що необхідно знати і попередньо зробити перед розробкою плану 

складально-зварювальної дільниці? 

2. Які Ви знаєте ступені механізації виробництва? 

3. Що може входити до складу робочого місця складально-

зварювальної дільниці? 

4. Які Ви знаєте якісні рекомендації для проектування складально-

зварювальної дільниці? 

5. Які Ви знаєте кількісні рекомендації до проектування складально-

зварювальної дільниці? 

6. Які Ви знаєте типові позначення  при розробці плану робочої 

дільниці? 

7. Вміти зобразити робоче місце складання (зварювання) для 

конкретного випадку виробництва зварної конструкції. 

 

Питання до теми „Робототехнічні комплекси”:  

1. Що таке РТК в складально-зварювальному виробництві і що 

входить до його складу? 

2. Що таке ступень рухомості і скільки їх може бути у зварювального 

робота? 

3. Які є зварювальні роботи? 

4. Яка головна особливість проектування технологічного оснащення 

для зварювальних роботів в умовах складально-зварювального 

виробництва? 

5. Які Ви знаєте технічні параметри зварювальних роботів? 

6. Що таке САПР в складально-зварювальному виробництві і що 

входить до його складу? 

7. Що таке аналіз гіпотез в САПР? 
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Питання до теми „Техніка безпеки, експлуатація і ремонт 

зварювальних пристроїв”: 

1. Що лежить в основі безпечної роботи на складально-зварювальній 

дільниці? 

2. Які Ви знаєте основні види уражень складальника (зварювальника)? 

3. Які Ви знаєте вимоги для забезпечення безпечної роботи на 

складально-зварювальній дільниці? 

4. Які діяння зазнають зварювальні пристрої під час їх експлуатації і 

до чого це може привести? 

5.  Які є попереджувальні заходи для підвищення ефективності роботи 

складально-зварювальних пристроїв? 

6. Які і для чого розробляються пристрої, інструмент, прилади на 

етапі попереджувальних заходів для підвищення ефективності роботи 

складально-зварювальних пристроїв? 

7. Які практичні рекомендації Ви знаєте для підвищення ефективності 

роботи складально-зварювальних пристроїв? 

 

Студент складає лекції на консультаціях у вигляді опитування по  

кожній темі (використовуються питання, що наведені вище) або пише 

контрольні роботи по відповідним темам в призначений на це час і 

отримує відповідну кількість балів. Для контрольних робіт теми лекцій 

поділяються на три групи (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Поділ тем лекційного матеріалу для контрольних робіт 

Номер контрольної 

роботи 

Номер теми 

(пункт 1.4.1) 

Кількість балів 

спеціаліст магістр 
1 1-5 10 30 
2 6-9 10 30 
3 10-17 10 30 

Сума балів 30 90 

 

Кількість балів за відповідну контрольну роботу визначається за 

таблицею 5. 

 

Таблиця 5 – Оцінювання в балах контрольної роботи 

Кількість балів 
Національна оцінка 

спеціаліст магістр 
9-10 27-30 5 
7-8 23-26 4 
5-6 18-22 3 
0-4 0-17 2 

 

Вид контролю по лекційному матеріалу (опитування або контрольні 

роботи) визначає студент на початку вивчення дисципліни і повідомляє 

свій вибір викладачу. Обирається тільки один з варіантів контролю. 
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1.4.3 Мінімальні вимоги до знань та вмінь 

 

Для отримання мінімальної оцінки за семестр (60 б)  для 

спеціалістів (екзамен) необхідно: 

 зробити лабораторні роботи; 

 оформити відповідно стандартам звіт по лабораторним роботам та 

захистити їх; 

 на екзамені показати знання, що засвідчують, що дисципліна 

засвоєна. 

Дисципліну можна вважати такою, що засвоєна, якщо студент: 

1) знає: 

 базові поняття засобів технологічного оснащення зварювального 

виробництва; 

 основні характеристики та параметри типового механічного 

зварювального обладнання; 

 принципи розрахунків сил затиску та типових механізмів 

механічного зварювального обладнання; 

 принципи проектування технологічного оснащення; 

2) вміє: 

 дати якісну оцінку особливостей конструювання, експлуатації та 

ремонту механічного устаткування зварювального виробництва; 

 розробляти технічне завдання на проектування пристроїв; 

 вибирати стандартне  механічне зварювальне обладнання; 

 модернізувати стандартне  механічне зварювальне обладнання; 

 складати розрахункові схеми та записувати умови міцності для 

відповідних випадків проектування складально-зварювального оснащення. 

Для отримання мінімальної оцінки за семестр (60 б)  для магістрів 

(залік) необхідно: 

 прийняти участь в практичних заняттях; 

 на заліку показати знання, що засвідчують, що дисципліна 

засвоєна. 

 

1.5 Рекомендації до виконання лабораторних робіт 

 

Література: Складально-зварювальне оснащення. Методичні вказівки 

до практичних та лабораторних занять для студентів спеціальностей 

7.05050401, 8.05050401  – Технології та устаткування зварювання. /Укл.: 

Л.Я.Березiн. – Чернігів: ЧНТУ, – 2015, – 80 c.  

 

Під час проведення лабораторних занять (спеціалісти) 

поглиблюються знання, отримані на лекційних заняттях, а також 

набуваються навички та уміння по: складанню технічного завдання на 

проектування пристроїв; конструюванню складально-зварювальних 

пристроїв; вибору та модернізації типового обладнання; експлуатації та 
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ремонту механічного обладнання зварювального виробництва. Теми 

лабораторних робіт наведені в таблиці 6. Кількість занять і годин може 

змінюватися в залежності від робочого плану на відповідний навчальний 

рік. 

Таблиця 6 – Теми лабораторних занять 
№ 

з/п Назва теми 

1.  Вступне заняття. Видача завдань та методичні вказівки до курсового 

проекту 

2.  Розробка технічного завдання 

3.  Аналіз технологічності, здатності до зварювання конструкції, що 

зварюється і вибір способу зварювання 

4.  Розробка технологічного процесу складання і зварювання 

5.  Компонування зварювальної установки. Метод агрегатування 

6.  Вибір і розрахунок типового механічного зварювального обладнання 

7.  Розробка пристрою для складання та зварювання. Метод послідовного 

викреслювання пристрою 

8.  Розрахунок затискних зусиль в стендах та кондукторах  

9.  Вибір і розрахунок затискних механізмів 

10.  Вибір і розрахунок силових приводів 

11.  Компонування робочого місця складальника-зварювальника 

 

При проведенні лабораторних занять кожен студент на першому 

занятті отримує свій варіант зварної конструкції, для якої він повинен 

зробити, по завершенню всіх занять, повне конструкторське пророблення, 

використовуючи відповідні теми лабораторних занять. З кожним 

студентом заняття проводяться індивідуально. 

Лабораторні роботи проводяться в відповідній лабораторій кафедри, 

оформлюються рукописним шрифтом відповідно до ДСТУ 3008-95 

(Документація. Звіти у сфері науки техніки) і захищаються перед 

викладачем. 

 

1.6  Проведення практичних занять 

 

Література: Складально-зварювальне оснащення. Методичні вказівки 

до практичних та лабораторних занять для студентів спеціальностей 

7.05050401, 8.05050401  – Технології та устаткування зварювання. /Укл.: 

Л.Я.Березiн. – Чернігів: ЧНТУ, – 2015, – 80 с.  

 

Під час проведення практичних занять (магістри) поглиблюються 

знання, отримані на лекційних заняттях, а також набуваються навички та 

уміння по: складанню технічного завдання на проектування пристроїв; 

конструюванню складально-зварювальних пристроїв; вибору та 

модернізації типового обладнання; експлуатації та ремонту механічного 

обладнання зварювального виробництва. 
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Теми практичних занять наведені в таблиці 7. Кількість занять і годин 

може змінюватися в залежності від робочого плану на відповідний 

навчальний рік. 

 

Таблиця 7 – Теми практичних занять  
№ 

з/п 
Назва теми 

1. Вступне заняття. Видача завдань та методичні вказівки до курсової 

роботи 

2. Розробка технічного завдання 

3. Аналіз технологічності, здатності до зварювання конструкції, що 

зварюється і вибір способу зварювання 

4. Розробка технологічного процесу складання і зварювання 

5. Компонування зварювальної установки. Метод агрегатування 

6. Вибір і розрахунок типового механічного зварювального обладнання 

7. Розробка пристрою для складання та зварювання. Метод послідовного 

викреслювання пристрою 

8. Розрахунок сил затиску в стендах та кондукторах  

9. Вибір і розрахунок затискних механізмів 

10. Вибір і розрахунок силових приводів 

11. Компонування робочого місця складальника-зварювальника 

 

При проведенні практичних занять (магістри) заняття по відповідній 

темі (за робочою програмою) проводяться для всієї групи 

(використовуючи один варіант зварної конструкції для всіх), для якого 

буде робитися, по завершенню всіх занять, повне конструкторське 

пророблення, використовуючи відповідні теми практичних занять.   

 

1.7 Виконання курсового проекту (роботи) 

 

Література: Складально-зварювальне оснащення. Методичні 

вказівки та завдання до курсового проекту та курсової роботи для 

студентів спеціальностей 7.05050401, 8.05050401  – Технології та 

устаткування зварювання. /Укл.: Л.Я. Березiн. – Чернігів: ЧНТУ, – 2015, – 

60 c.  

 

Курсовий проект (спеціалісти) і курсова робота (магістри) 

виконуються відповідно до методичних вказівок, в яких наводиться 

послідовність, зміст, рекомендації до виконання розділів пояснювальної 

записки, наводяться приклади виконання, оформлення окремих її пунктів 

та необхідні рекомендації до виконання графічної частини.  

Перелік та послідовність розділів пояснювальної записки: 

Титульний аркуш. 

Бланк завдання на курсовий проект (роботу). 

Зміст. 
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Вступ. 

1 Загальна частина: 

1.1 Технічне завдання. 

1.2 Аналіз прототипів. 

1.3 Аналіз технологічності і здатності до зварювання конструкції, 

що зварюється. 

1.4 Вибір матеріалу конструкції, що зварюється.   

2 Технологічна частина: 

2.1 Вибір та обґрунтування способу зварювання. 

2.2 Вибір основного та допоміжного зварювального обладнання. 

2.3 Вибір та обґрунтування режимів зварювання. 

2.4 Вибір та обгрунтування зварювальних матеріалів. 

2.5 Вибір методів контролю якості конструкції, що зварюється. 

2.6 Розробка  технологічного процесу  складання  і  зварювання 

конструкції, що зварюється. 

3 Конструкторська частина: 

3.1 Компонування зварювальної установки. 

3.2 Конструкторське пророблення пристрою. 

3.2.1 Пристрій,  його  функціональне  призначення  та  аналіз 

технологічності його виготовлення. 

3.2.2  Вибір матеріалу для виготовлення пристрою. 

3.2.3  Розрахункова схема пристрою та визначення сил затиску. 

3.2.4  Вибір затискних механізмів. 

3.2.5  Розрахунок сил тяги та вибір силового приводу. 

3.2.6  Розрахунок вузлів пристрою. 

3.3  Розробка робочої дільниці. 

3.4 Техніка   безпеки,  експлуатація  та  ремонт  пристрою,  що 

спроектовано. 

3.4.1  Заходи по безпечній експлуатації робочої дільниці. 

3.4.2 Заходи  по  експлуатації  та  ремонту  пристрою,  що 

спроектовано. 

Висновки по проекту (роботі). 

Перелік посилань. 

Додатки. 

Об’єм і зміст графічної частини залежить від спеціальності. Для 

спеціальності 7.05050401 – Технології та устаткування зварювання 

(курсовий проект) – 4 креслення. Для спеціальності 8.05050401 – 

Технології та устаткування зварювання (курсова  робота) – 2 креслення.  

У загальному випадку структурна побудова перших двох креслень  

для спеціалістів може мати вигляд, що наведена на рисунках 1 і 2. На 

третьому креслені спеціалісти креслять зварювальну установку для однієї 

з технологічних операцій зварювання або складання-зварювання. На 

четвертому кресленні спеціалісти креслять пристрій в двох проекціях та 

його види, перетини, розрізи. 
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 Структурна побудова креслень може відрізнятися від наведених 

прикладів і в загалі узгоджується з керівником. 

 

 
 

Блок 1 – креслення конструкції, що зварюється; Блок 2 – перелік 

способів зварювання; Блок 3 – перелік типового механічного 

зварювального обладнання; Блок 4 – аналіз варіантів зварних конструкцій 

(або аналіз можливих деформацій конструкції, що задана за варіантом або 

аналіз варіантів оформлення  окремих вузлів конструкції, що задана за 

варіантом;  Блок 5 – технічні вимоги 

 

Рисунок 1 – Приклад структурної побудови 1-го креслення для 

спеціалістів і магістрантів 

 

 
 

Блок 1 – карта технологічного процесу складання і зварювання;  

Блок 2 – аналіз варіантів послідовності складання і зварювання;  

Блок 3 – аналіз технологічності за критеріями; 

Блок 4 – вибір способу зварювання; Блок 5 – схема контролю 

внутрішніх дефектів 

 

Рисунок 2 – Приклад структурної побудови 2-го креслення для 

спеціалістів 
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Магістри виконують креслення структурна побудова яких наведена на 

рисунках 1 і 3. Ліва частина креслення (рис. 3) – зварювальна установка, а 

права частинка – види, перерізи установки). 

 

 
 

Рисунок 3 – Приклад компоновки 2-го креслення для магістрантів 

 

Графічна частини виконується після проведення усіх розрахунків та 

конструкторських розробок. 

Проектування краще починати з креслення зварної конструкції, щоб 

зрозуміти особливості її конструкції, оцінити можливі варіанта її 

складання і зварювання. Після цього провести роботи по оцінці 

технологічності конструкції, що зварюється, можливості використання 

матеріалів для її виготовлення і здатності їх до зварювання.  

Один із основних етапів проектування є правильний вибір конструкції 

пристрою (пристроїв) для складання і зварювання конструкції, що буде 

зварюватися. По перше треба пошукати вже відомі подібні конструкції 

пристроїв та з’ясувати можливість їх використання для випадку, що 

розглядається на пряму або шляхом модернізації, а ні, то розробляти новий 

пристрій.  

Після визначення принципового питання, який пристрій за 

конструкцією  буде використовуватися скомпонувати зварювальну 

установку (краще користуватися методом агрегатування). 

Після визначення на якому типовому механічному зварювальному 

обладнання буде закріплюватися пристрій, що розробляється, можна 

приступати до розробки самого пристрою. Розробляється принципова 

схема пристрою (краще використовувати метод послідовного 

викреслювання пристрою). Далі розробляються схеми базування, сил, що 

будуть діяти в пристрої. Після визначення точок прикладання сил затиску і 

напрямку їх дії розраховуються сили затиску, які повинні попереджати 

поступальні рухи конструкції, що зварюється, а також розвиток 

зварювальних деформації при її зварюванні.  

Визначивши сили затиску можна приступати до вибору затискних 

механізмів. Краще використовувати типові, що вже існують, а ні, то 

проектувати нові.  
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Після вирішення питання з затискним (затискними) механізмом 

визначається його передаточне відношення і розраховується сила (сили) 

тяги, яка потрібна для вибору силового приводу, і обирається силовий 

привод. 

По завершенню цих робіт можна приступати до креслення 

зварювальної установки.  

При захисті курсової роботи (проекту) для денної форми навчання 

викладач виставляє оцінку по чотирьох бальній системі та для переводу до 

ЕСТS використовує таблицю 3.  

Захист курсового проекту. На захисті студент повинен зробити 

доповідь (до 5 хв.), після чого відповісти на питання комісії. За сумарними  

результатами (якість виконання креслень, пояснювальної записки, 

доповідь, відповіді на запитання) проставляється оцінка за курсовий 

проект. Нижче наведена  рекомендована узагальнена послідовність 

побудови доповіді:  

1. Шановна комісія до Вашої уваги представляється курсовий проект 

на тему “Розробка дільниці складання і зварювання ... (назва конструкції, 

що зварюється)”. 

2. В … галузі промисловості знайшла використання ….. (назва 

конструкції, що зварюється,) але технологія і технологічне обладнання 

для виробництва … (назва конструкції, що зварюється) не дозволяють 

отримати продукцію потрібної якості (варіанти: задану програму 

випуску, необхідну продуктивність, якість зварювання тощо). Тому 

метою даного проекту було “...” .  

3. Характеристика 1-го і 2-го креслень. Конструкція, що зварюється 

(назва конструкції) зображена на першому кресленні (обвести 

конструкцію указкою) являє собою металеву зварну конструкцію зі сталі 

(вказати марку) товщиною (вказати товщину металу)  циліндричної 

(варіанти) форми. Для виготовлення даної конструкції необхідно провести 

зварювання кільцевих, повздовжніх, кутових (указати своє) довжиною від 

... мм до ... мм. Для конструкції, що зварюється, був зроблений аналіз 

прототипів …, технологічності …, здатності до зварювання … (на 

кресленнях вказати указкою). Була  розроблена технологія  її складання і 

зварювання (обвести указкою) з використанням ... (перерахувати способи 

зварювання, типове та спроектоване нове технологічне обладнання). 

4. Характеристика 3-го і 4-го креслень Для виконання ... (назва 

технологічної операції) була скомпонована зварювальна установка (стенд, 

...) для складання (зварювання, складання і зварювання) ... (вказати чого),  

до складу якої входить поворотна колона, маніпулятор, пристрій ... – все 

перераховане обводиться указкою. Пояснюється конструкція і  

працездатність пристрою. 

Впровадження у виробництво розробленого проекту дозволить 

підвищити продуктивність (якість) ... (останній висновок з "Висновки по 

проекту" пояснювальної записки). 
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Перелік Web-сайтів мережі Internet для поглибленого вивчення 

навчального курсу 

 
1. http://irobs.ru/izgotovlenie - виготовлення зварювальної оснастки, 

перелік питань, які вирішуються при проектуванні технологічної 

оснастки. 

2. http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/tehnologiya-i-oborudovanie-
proizvodstva-elektricheskoy-apparatury-30.html - класифікація, 

універсально-складальні пристрої. 

3. http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-

kranov/Technologicheskaya-osnastka-i-vspomogatelnoe-
oborudovanie.html - технологічна оснастка і допоміжне обладнання. 

4. http://www.transtech.fi/index.php?469 – склад виробництва для 

виготовлення зварних конструкцій. 

5. http://uti.tpu.ru/edu/chairs/sp/PRISPOSOBLENIYA.pdf - викладено 

конструктивні особливості складально-зварювальних пристосувань 

одиничного, серійного і масового виробництв. 

6. http://www.stankoinstrument.ru/oborudovanie_i_tehnologi - 

обладнання і технологічна оснастка. 

7. http://studopedia.net/5_4635_lektsiya--mehanizovani-metodi-
elektrodugovogo-zvaryuvannya-ta-naplavlennya.html - визначення 

видів виробництв, види ремонтів,  технології ремонту. 

8. http://edu.lp.edu.ua/moduli/tehnologichne-ustatkuvannya-u-
zvaryuvalnomu-vyrobnyctvi - технологічне устаткування у 

зварювальному виробництві. 

9. http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/Tehn_osn_posibn.pdf - 

Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному 

виробництві / 2-ге видання, переробл. та допов.: Навч. посібник - К.: 

Арістей, 2006, - 272 с.  – посібник написано на основі узагальнення 

матеріалів підприємств, монографій, періодичної преси та наукової 

роботи автора. 

10. http://svarka.omgtu.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=18&Itemid=22 – література, що рекомендується при 

дипломному і курсовому проектуванню  

11. http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/zmzv_srs.pdf - 

виробництво зварних конструкцій, методичні вказівки щодо 

кредитного модуля „Засоби механізації зварювального 

виробництва”   

12. http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/szvul_kp.pdf  - методичні 

вказівки до курсового проекту дисципліни «Роботи, складально-

зварювальні верстати, установки та лінії для зварювання» 

13. http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/dp_bak_zv.pdf - 

рекомендації щодо змісту та структури технологічного розділу 

дипломних проектів  

14. http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/pszo_kp.pdf  - 

«Проектування складально-зварювальної оснастки»: методичні 

http://irobs.ru/izgotovlenie
http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/tehnologiya-i-oborudovanie-proizvodstva-elektricheskoy-apparatury-30.html
http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/tehnologiya-i-oborudovanie-proizvodstva-elektricheskoy-apparatury-30.html
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskaya-osnastka-i-vspomogatelnoe-oborudovanie.html
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskaya-osnastka-i-vspomogatelnoe-oborudovanie.html
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskaya-osnastka-i-vspomogatelnoe-oborudovanie.html
http://www.transtech.fi/index.php?469
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/sp/PRISPOSOBLENIYA.pdf
http://www.stankoinstrument.ru/oborudovanie_i_tehnologi
http://studopedia.net/5_4635_lektsiya--mehanizovani-metodi-elektrodugovogo-zvaryuvannya-ta-naplavlennya.html
http://studopedia.net/5_4635_lektsiya--mehanizovani-metodi-elektrodugovogo-zvaryuvannya-ta-naplavlennya.html
http://edu.lp.edu.ua/moduli/tehnologichne-ustatkuvannya-u-zvaryuvalnomu-vyrobnyctvi
http://edu.lp.edu.ua/moduli/tehnologichne-ustatkuvannya-u-zvaryuvalnomu-vyrobnyctvi
http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/Tehn_osn_posibn.pdf%20-%20Карпенко%20А.С
http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/Tehn_osn_posibn.pdf%20-%20Карпенко%20А.С
http://svarka.omgtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=22
http://svarka.omgtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=22
http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/zmzv_srs.pdf
http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/szvul_kp.pdf
http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/dp_bak_zv.pdf
http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/pszo_kp.pdf
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вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для 

студентів освітньо-професійного рівня спеціаліст (магістр) 

15. http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/pszo_pr.pdf - 

проектування складально-зварювальної оснастки, методичні 

вказівки до практичних занять  

16. http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/zmzv_pr.pdf - «Засоби 

механізації зварювального виробництва»  методичні вказівки до 

практичних занять 

17. http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/pszvul_pr.pdf - 

проектування складально-зварювальних верстатів, установок та 

ліній, методичні вказівки до практичних занять 

18. http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/zmzv_kp.pdf - 
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