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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни складена з
урахуванням вимог освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів
напряму 6.050504 «Зварювання»

Предметом вивчення спецкурсу до навчальної дисципліни «Деталі
машин» є конструктивні особливості та принцип дії основних типових
вузлів та деталей зварювального устаткування.
Міждисциплінарні зв'язки: знання, що здобувають студенти під час
вивчення дисципліни «Деталі машин» використовуються ними в
подальшому навчанні при опануванні нормативних та вибіркових
дисциплін програми підготовки бакалаврів, а саме - зварювання
плавленням; автоматичне керування зварюванням; технологія та
обладнання для напилення; технологія та обладнання для наплавлення;
технологічні процеси комплексів зміцнення і відновлення; розпилюючі
пристрої та устаткування; зварювальні джерела живлення; обладнання для
зміцнення і відновлення.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Типові вузли та деталі зварювального устаткування.
2. Механізми переміщення деталей зварних конструкцій та
виконавчих органів зварювального устаткування.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання спецкурсу до дисципліни «Деталі машин» —
надати майбутнім спеціалістам знання необхідні для проектування вузлів
та механізмів, що застосовуються у зварювальному виробництві, які
відповідають заданим технічним умовам.
1.2. Завдання спецкурсу до дисципліни «Деталі машин»
- розрахунок і конструювання типових деталей і вузлів
зварювального устаткування;
- навантаження елементів зварювального устаткування, вибір
матеріалу;
- побудова розрахункових схем;

- теорія, конструкція і розрахунок механічних передач зачепленням
і тертям та рознімних і нероз‘ємних з‘єднань деталей машин;
- основи проектування приводів зварювального устаткування;
- основи розрахунку і конструювання механізмів і деталей приводів
у зварювальному виробництві та допоміжних пристосувань;
- елементи оптимізації при проектуванні конструкцій;
- поняття про автоматизоване проектування.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
— знати:
- основні критерії вибору та застосування деталей і вузлів
зварювального устаткування;
- основи теорії і розрахунку деталей і вузлів зварювального
устаткування;
- типові конструкції деталей і вузлів машин, їх властивості і область
використання;
- основи автоматизації розрахунків і конструювання деталей і вузлів
зварювального устаткування.
— вміти:
- самостійно

конструювати вузли зварювального устаткування
необхідного призначення за заданими параметрами;
- самостійно підбирати довідкову літературу, державні стандарти, а
також графічний матеріал ( прототипи конструкцій) під час проектування ;
- вибирати найбільш підходящі матеріали для деталей зварювального
устаткування і раціонально їх використовувати;
- виконувати
розрахунки деталей
і вузлів зварювального
устаткування, користуючись довідковою літературою і державними
стандартами;
- оформляти графічну і текстову конструкторську документацію
згідно з вимогами ЄСКД і ЄСДП.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин, 2 кредити
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Типові вузли та деталі зварювального
устаткування.
Тема 1. Механічне зварювальне обладнання.
Складальне обладнання.
Складальне обладнання для фіксування, закріплення та переміщення в
просторі деталей зварних конструкцій.
Обладнання для закріплення і переміщення виконавчого органу
зварювального устаткування.
Тема 2. Особливості вик. двигунів у приводах зварювального
допоміжного устаткування.
Використання двигунів змінного струму.
Використання двигунів постійного струму.
Використання крокових двигунів.
Тема 3. Визначення потужності та типу електродвигунів
зварювального обладнання.
Вибір типу привідного електродвигуна.
Розрахунок мінімальної необхідної потужності привідного
електродвигуна.
Особливості конструктивного виконання двигунів зварювального
обладнання.
Тема 4. Редуктори зварювального допоміжного устаткування.
Особливості компонування редукторів зварювального допоміжного
устаткування.
Використання простих, рядових, планетарних та диференціальних
редукторів.
Підбір редукторів за кінематичними параметрами.
Тема 5. Принцип дії та будова основних типових вузлів
зварювального устаткування.
Вузли переміщення зварювальних головок.
Вузли переміщення деталей.
Механізми кріплення деталей, що зварюються.

Тема 6. Компонування зварювальних уставок із механічного та
електротехнічного устаткування.
Типове механічне обладнання для зварювання.
Серійна зварювальна апаратура.
Компонування механічних пристроїв із уніфікованих вузлів.
Схеми зварювальних установок.
Універсальні та індивідуальні зварювальні установки.
Тема 7. Опорні та несучі елементи складально-зварювального
обладнання.
Розрахунок опорних та несучих елементів складально-зварювального
обладнання.
Розрахунок верхньої опорної балки на міцність.
Розрахунок верхньої опорної балки на жорсткість.
Розрахунок нижньої опорної балки на міцність та жорсткість.
Змістовий модуль 2. Механізми переміщення деталей зварних
конструкцій та виконавчих органів зварювального устаткування.
Тема 8. Конструкція та принцип дії зварювальних кантувачів.
Класифікація зварювальних кантувачів.
Одностоякові консольні зварювальні кантувачі.
Двостоякові центрові зварювальні кантувачі.
Безцентрові зварювальні кантувачі.
Важільно-домкратні зварювальні кантувачі.
Тема 9. Роликові зварювальні стенди.
Класифікація зварювальних роликових стендів.
Схеми роликових стендів.
Конструктивні особливості привідної роликоопори.
Розрахунок основних вузлів роликових стендів.

Тема 10. Універсальні зварювальні маніпулятори
Конструктивні особливості та застосування зварювальних
маніпуляторів та позиціонерів.
Схеми компонування зварювальних маніпуляторів.

Приводні елементи зварювальних маніпуляторів.
Механізми обертання та нахилу планшайби.
Кінематичні схеми зварювальних маніпуляторів.
Тема 11. Зварювальні обертачі.
Конструктивні особливості та застосування зварювальних обертачів.
Схеми компонування зварювальних обертачів.
Приводні елементи зварювальних обертачів.
Кінематичні схеми зварювальних обертачів.
Механізми кріплення деталей у зварювальних обертачах.
Тема 12. Підйомно-поворотні колони.
Конструктивні особливості та застосування підйомно-поворотних
колон.
Механізми горизонтального та вертикального переміщення штанги.
Вузли повороту колон.
Механізми підйому в колонах.
Тема 13. Портальні та мостові візки.
Будова та кінематичні схеми портальних візків.
Будова та кінематичні схеми мостових візків.
Схеми ходових коліс.
Привідне ходове колесо. Особливості будови.
Пересувні балки для зварювальних автоматів.
Візки для наплавлювальних апаратів.
Механізм вимикання візка для наплавлювальних апаратів від привода.
Тема 14. Спеціалізовані пристрої для переміщення зварювальних
апаратів.
Компонування багатокоординатних пристроїв.
Механізми переміщення каретки наплавлювальної головки.
Телескопічні механізми переміщення.
Зварювальні візки із копіювально-слідкуючим пристроєм.
Конструктивні особливості копіювальних механізмів.
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4. Форми підсумкового контролю — іспит.
5. Засоби діагностики успішності навчання
Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального,
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студентів заочної форми навчання), іспит.

