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ВСТУП
Дисципліна «Теорія процесів зварювання» охоплює широке коло питань з теорії фізичних, теплових, термомеханічних та фізико-хімічних
процесів, що протікають в ході зварювальної обробки, а також споріднених технологічних процесів: різання, паяння, нанесення покриття та ін.
Підготовка сучасних, високоерудованих фахівців у галузі зварювального виробництва неможлива без формування у студентів наукового
підходу до аналізу зварювальних процесів та засвоєння ними причиннонаслідкових зв'язків між характером зварювальних процесів та якістю
зварного з'єднання.
Основною метою дисципліни «Теорія процесів зварювання» є засвоєння та узагальнення студентами особливостей зварювальних процесів в
стрункій системі теоретичних знань, набуття навичок теоретичного та
експериментального дослідження цих процесів, оволодіння методами
аналізу й розрахунку закономірностей та кінетики їх протікання, знання
основних шляхів керування ними для одержання якісних зварних з'єднань.
Комплексна контрольна робота (ККР) є підсумковим контрольним
заходом з оцінювання якості підготовки студентів при проведенні самоаналізу, а також при проведенні акредитаційної експертизи спеціальностей за напрямом 6.050504 «Зварювання».
Дане навчальне видання служить інструктивно-методичним матеріалом для самостійної підготовки студентів до виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни «Теорія процесів зварювання» в ході проведення на кафедрі зварювального виробництва акредитаційної експертизи спеціальності 7(8).05050401 «Технології та устаткування зварювання».
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Контрольне завдання ККР - це перелік формалізованих питань, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни.
Контрольні завдання охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни «Теорія процесів зварювання», налічують 45 варіантів рівнозначної складності, кожний з яких має однакову за кількістю питань
структуру. Трудомісткість контрольних завдань розрахована на відведений на ККР час - 80.. .90 хвилин.
Усі завдання ККР мають професійне (фахове) спрямування і вимагають від студентів не відтворення знань окремих тем і розділів навчальної дисципліни, а їх інтегроване застосування.
Кожне завдання містить одне теоретичне і одне практичне питання,
що передбачають демонстрацію студентами не репродуктивних знань, а
вміння використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань.
Критерії оцінювання знань студентів за ККР з відповідною системою рейтингових балів наведено в Додатку А.
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2. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ККР
У ході підготовки до виконання ККР з дисципліни «Теорія процесів
зварювання» необхідно звернути увагу на уміння давати змістовно вірні
відповіді на наступні теоретичні питання:
1. Порівняйте між собою види захисту реакційної зони зварювання
від повітря. Які види захисту застосовуються в кожному зі способів дугового зварювання? Як оцінюється ефективність захисту металу сталевого шва від повітря ? [2, с. 126-128, 135-137].
2. Дайте оцінку процесам утворення пор в зварному шві. Охарактеризуйте можливі причини появи пор. Які гази спричиняють пори ? Наведіть основні методи попередження пор в зварних швах. [2, с. 195-201].
3. Поясніть механізм утворення кристалізаційних тріщин в твердорідкому стані металу. Розкрийте поняття температурного інтервалу крихкості. [2, с. 207-210].
4. Поясніть механізм утворення холодних тріщин. Проаналізуйте
роль гартівних структур та дифузійного водню в їх зародженні. [2, с.
219-224].
5. Сформулюйте необхідні умови утворення зварного з'єднання. Порівняйте види енергії активації, що використовується різними способами
зварювання та наведіть приклади. [1, с. 8-11, 14-15].
6. Порівняйте температури місцевого нагрівання при зварюванні тиском та зварюванні плавленням. Обґрунтуйте вимогу, щодо сконцентрованості джерела зварювального нагрівання за допомогою закону Карно.
[1,с. 16-17,21-24].
7. За якими параметрами електрична дуга відрізняється від інших
розрядів у газах? Дайте оцінку розподілу напруги в дузі, назвіть області
дуги. [1,с. 27-29].
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8. Що являє собою статична вольт-амперна характеристика дуги ?
Порівняйте вільну та стиснену дугу. Яка принципова відмінність між
ними ? Для якої дуги виконується закон Ома ? [1, с. 30-33].
9. Проаналізуйте фізичні процеси в катодній області зварювальної
дуги. Якими частинками переноситься струм в катодній області? Порівняйте термоелектронну та автоелектронну емісії, «гарячі» та «холодні»
катоди. [1, с. 33-34, 37-38, 41, 47, 63, 66].
10. Проаналізуйте фізичні процеси в стовпі зварювальної дуги. Порівняйте термічну іонізацію з іонізацією зіткненням. У яких заряджених
частинок в стовпі дуги рухливість більша, електронів, чи іонів ? [1, с. 67,
70-71,73-74, 93-94].
11. Дайте визначення поняття «ступінь іонізації газу». Охарактеризуйте методики визначення ступеню іонізації. Які особливості іонізації
суміші газів ? Для чого в склад зварювальних матеріалів додають легкоіонізовані речовини ? [1, с. 74-75, 81-82, 87, 89-90].
12. Проаналізуйте залежність радіуса стовпа дуги від струму в дузі
та критичного струму переходу до стисненої дуги від потенціалу іонізації дугового газу. Обґрунтуйте принципи отримання стисненої дуги. [1,
с.117-120].
13. Порівняйте системи автоматичного регулювання та саморегулювання дугового зварювання. Які зовнішні вольт-амперні характеристики
зварювального джерела живлення забезпечують саморегулювання та автоматичне регулювання дугового зварювання ? [1, с. 150-153, 157-158].
14. Охарактеризуйте види переносу електродного металу: крупно
крапельного, дрібно крапельного, струменевого. Проаналізуйте умови
формування цих видів переносу ? [1, с. 314-318].
15. Порівняйте сили, що діють на краплю електродного металу та
охарактеризуйте їх вплив на перенос, зазначивши які сили сприя7

ють/протидіють відриву краплі, в якому положенні. [1, с. 319-320, 323329].
16. Дайте оцінку методам управління переносом електродного металу. Обґрунтуйте застосування поверхнево-активних речовин та імпульсів
струму для покращення переносу. [1, с. 347-352].
17. Дайте визначення поняття «температурне поле». Які види температурних полів вивчає теорія розповсюдження тепла при зварюванні (наведіть приклади)? Порівняйте способи графічного представлення температурних полів (наведіть необхідні рисунки). [1, с. 169-171].
18. Для спрощення теплових розрахунків всі зварювані тіла зводяться до декількох схем. Охарактеризуйте кожну з них, зазначивши приклади застосування в інженерних розрахунках. [1, с. 182].
19. В теплових розрахунках всі зварювальні джерела нагрівання зводяться до декількох спрощених схем. Охарактеризуйте їх та наведіть
класифікацію схематизованих джерел нагрівання. [1, с. 182-183].
20. Дайте визначення поняття «термічний цикл зварювання». Намалюйте термічний цикл однопрохідного зварювання та охарактеризуйте
основні його параметри, що впливають на структуру та властивості зварного з'єднання. Проаналізуйте їх залежність від параметрів режиму зварювання та початкової температури. [1, с. 262-263].
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