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Розвиток наукових досліджень 
у Відділенні фізико-технічних проблем 

матеріалознавства НАН України
Утворенню Української академії 

наук ередувала активна діяльність 
іні іативної ру и вчени , метою якої 
уло інте рувати наукові дослід ен-

ня та о єднати учени  України. Її 
заснування тісно ов язане з іме-
нами Володимира Івановича Вер-
надсько о та Миколи Проко овича 
Василенка. Проаналізував и рин-

и и діяльності а атьо  світови  
академій, В. І. Вернадський дій ов 
висновку, о для ефективно о еко-
номічно о розвитку та на іонально о 
самостверд ення дер ави Україн-
ська академія наук овинна існува-
ти не тільки як товариство видатни  
учени , а ути о єднанням дер авни  установ, «включаючи інститути для дослідни ьки  і 
уманітарни  наук». Він далеко лядно еред ачав зростання ролі науки як виро ничої сили у 

розвитку азисни  основ країни та її економічної оту ності. Відмова від рин и ів ор аніза ії 
академій як наукови  товариств, на йо о думку, о умовлена ур ливим розвитком риродо-
знавства та те ніки у дру ій оловині I   на очатку  ст. В. І. Вернадський на основі своєї 
кон е ії за ро онував новий статут Академії, ідкреслюючи, о одний з існуючи  на той час 
у світовій ракти і статутів не мо е ути окладений в основу її діяльності.

М. П. Василенко як міністр та вчений зро ив усе мо ливе для реаліза ії за ро онованої 
В. І. Вернадським моделі Української академії наук. іяльність урядови  комісій завер илась 
рийняттям 14 листо ада 1918 р. «Закону Української дер ави ро заснування Української 

академії наук у м. Києві», ід исано о етьманом Павлом скоро адським. 27 листо ада від у-
лося її ер е установче с ільне зі рання. Головою- резидентом Академії уло о рано ака-
деміка В. І. Вернадсько о.

За статутом Українську академію наук уло о оло ено найви ою науковою дер авною 
установою в Україні, за час сво о існування вона неодноразово змінювала назву, але незмінни-
ми зали алися азові рин и и її діяльності, закладені В. І. Вернадським.

символічно, о 27 листо ада 2018 р. свій віковий ювілей відзначив і її нині ній резидент 
орис Єв енович Патон, з ім ям яко о ов язані основні ета и науково-те нічно о розвитку в 

Україні, очинаючи з середини  сторіччя. орис Єв енович став кра им виконав ем мрії 
В. І. Вернадсько о ро реальний в лив створювани  на іональни  наукови  закладів академії 
на інтенсифіка ію розвитку ромисловості, сільсько о ос одарства, меди ини то о на україн-
ській землі.

На час створення Українська академія наук складалася ли е з трьо  наукови  відділів  
історико-філоло ічно о, фізико-математично о та со іальни  наук. о фізико-математично о 
відділу, зокрема, ула зара ована а ораторія для с ро  над матеріалами на чолі з рофесо-
ром КПІ сте аном Проко овичем Тимо енко, фа ів ем з ме аніки матеріалів і теорії с оруд.

1929 р. став оворотним у итті Академії. Після о рання до ВУАН вчени   редставників 
те нічни  наук, зокрема, Єв ена Оскаровича Патона, уло зро лено рі учий крок на ля у 
залучення академічної науки до вирі ення завдань індустріаліза ії народно о ос одарства.

У 1934 р. Єв еном Оскаровичем уло створено Інститут електрозварювання, становлення і 
одаль а діяльність яко о ов язані з ім ям видатно о вчено о.

У 1936 р. уло створено Відділ те нічни  наук, в інститута  яко о в різні роки ра ювали 

* За матеріалами доповіді академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України 
академіка Л. М. Лобанова на Загальних зборах Відділення, присвяченого 100-річчю НАН України.
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всесвітньовідомі вчені академіки Є. О. Патон, З. І. Некрасов, О. М. инник, Г. . Проскура, М. В. 
Корноу ов, М. . у ов ов, І. М. ран евич, М. М. о ро отов, К. . староду ов, Г. В. Кар ен-
ко, О. П. екмарьов, Г. В. Курдюмов та ін і.

У 1939 р. засновано Інститут чорної металур ії у аркові з відділеннями в ні ро етровську 
й Києві. У той час наукову діяльність Інституту очолювали ровідні вчені: директор  академік 
М. В. у ов ов, академіки М. М. о ро отов, В. Н. свєчников, Г. В. Курдюмов, члени-корес он-
денти В. Є. Васильєв, П. Г. Ємельяненко й І. М. ран евич. Після ере азування 1953 р. у 

ні ро етровськ частина Інституту виділилася в самостійні наукові установи, на азі яки  ули 
створені інститути ро лем матеріалознавства та металофізики.

ез осередньо Відділ (з одом Відділення) фізико-те нічни  ро лем матеріалознавства 
НАН України уло створено у червні 1963 р. в результаті реор аніза ії Відділу те нічни  наук.

Пер им академіком-секретарем Відділу ув видатний вчений в алузі оро кової мета-
лур ії, досвідчений ор анізатор науки, академік Іван Ми айлович едорченко, який незмінно 
очолював йо о ротя ом 25 років.

В той час до складу Відділу фізико-те нічни  ро лем матеріалознавства в одили 4 інсти-
тути: електрозварювання ім. Є. О. Патона, металокераміки і с е іальни  с лавів, заснований 
у 1952 р., відокремив ись від Інституту чорної металур ії (з 1964 р.  Інститут ро лем ма-
теріалознавства), ливарно о виро ни тва, створений у 1958 р. (зараз  ізико-те ноло ічний 
інститут металів та с лавів), Інститут ма инознавства і автоматики, заснований у 1951 р. (з 
1964 р.  ізико-ме анічний інститут).

У 1972 р. до складу АН У с  увій ли Інститут надтверди  матеріалів та Проектно-кон-
структорське юро електро ідравліки (з 1991 р.  Інститут ім ульсни  ро есів і те ноло ій).

З 1988 о 2015 р. Відділенням нат ненно та самовіддано керував видатний вчений, тала-
новитий ор анізатор науки, академік АН У с  І. К. По одня. І ор Костянтинович а ато сил та 
енер ії віддавав вдосконаленню координа ійної діяльності Відділення, ор аніза ії нови  на-
рямів дослід ень у алузі матеріалознавства, ід отов і наукови  кадрів, ро оті з науковою 

молоддю, змі енню матеріальної ази інститутів.
У 1990 р. створено Інститут термоелектрики одвійно о ід орядкування (те ер НАНУ та 

МОН). У 1991 р. до НАН України ерей ов «НТК Інститут монокристалів», а у 1992  овер-
нувся Інститут чорної металур ії ім. З. І. Некрасова.

сьо одні до складу Відділення фізико-те нічни  ро лем матеріалознавства НАН України 
в одять 11 наукови  установ. 

становлення Відділення від увалося в час стрімко о розвитку ромислово о ком лексу, 
зокрема, металур ії, ма ино удування, авіакосмічної алузі, атомної енер етики, удівни тва 
транс ортни  с олучень та мостів, електроніки, о викликало остру отре у у створенні нови  
матеріалів та вирі енні складни  науково-те нічни  завдань. к о у 1930 1950 рр. най іль  
на альною отре ою уло за ез ечення різни  алузей економіки конструк ійними матеріа-
лами, то з розвитком атомної енер етики, космічної алузі, електроніки, медичної те ніки зро-
стала отре а в роз иренні кола ком ози ійни , інструментальни , аростійки , надтверди , 
радіа ійностійки  та ін и  функ іональни  матеріалів. В той е час з розвитком інфраструк-
тур і екс луата ією великої кількості о єктів від овідально о ризначення виникла отре а у 
створенні методів і засо ів ї  неруйнівно о контролю та те нічної діа ностики.

На е Відділення зав ди активно реа увало на нові вимо и часу, у а атьо  ви адка  ви е-
ред аючи ї . с рямовуючи таким чином фундаментальну науково-дослідни ьку та рикладну 
те ноло ічну діяльність на актуальні ро леми, інститути Відділення дося ли визнани  у світі 
ва оми  результатів. ьому с рияло тако  рактичне втілення кон е ії . Є. Патона ро кон-

ентра ію наукової творчості на ілес рямовани  фундаментальни  дослід ення .
Так, за іні іативи вчени  Відділення за очатковано ряд ільови  ком лексни  ро рам НАН 

України.
Всі інститути Відділення еруть участь у виконанні ільової наукової ро рами «Перс ек-

тивні конструк ійні та функ іональні матеріали з тривалим терміном екс луата ії, фунда-
ментальні основи ї  одер ання, з єднання та о ро ки». Крім то о, інститути виконують фун-
даментальні і рикладні дослід ення за роектами ільови  ро рам наукови  дослід ень: 
«Надійність і дов овічність матеріалів, конструк ій, о ладнання та с оруд», « ундаментальні 
ас екти відновлювально-водневої енер етики і аливно-комірчани  те ноло ій», «Матеріали 
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для меди ини і медичної те ніки та те ноло ії ї  отримання і використання», « ундаментальні 
ро леми створення нови  наноматеріалів і наноте ноло ій».

Інститути Відділення зро или великий внесок у розвиток матеріалознавчої науки, о сут-
тєво в линуло на ро еси науково-те нічно о ро ресу.

іяльність Інституту електрозварювання  е іла е о а розвитку вітчизняної науки і те -
ніки в алузі зварювання та с оріднени  те ноло ій. Проведено величезний ком лекс фун-
даментальни  дослід ень фізико-те нічни  і те лофізични  ро есів зварювання, ме анізмів 
лавлення, ви аровування, кристаліза ії та конденса ії металів  рафінування ере лавів, мі-
ності і надійності зварни  з єднань та конструк ій. створені Інститутом те ноло ії знай ли 

застосування на землі, ід водою і в космосі, а тако  для зварювання иви  тканин. о оти 
Інституту а ато в чому визначили розвиток світової зварювальної науки і те ніки.

слід відмітити ряд дослід ень і розро ок, виконани  в інституті останнім часом.
озро лено те ноло ії контактно о стиково о зварювання ульсуючим о лавленням висо-

комі ни  рейкови  сталей. Зварювальне устаткування модернізоване ком ютерізованими си-
стемами автономно о керування. створені те ноло ії і о ладнання в ровад уються на рейко-
зварювальни  ід риємства  ПАТ «Укрзалізни я» та ироко екс ортуються за кордон.

В ер е у світовій ракти і методом електронно- роменевої лавки від ра ьовано те но-
ло ію отримання ездефектни  високоякісни  зливків високомі ни  титанови  с лавів вели-
ки  діаметрів з рівномірним роз оділом ле уючи  елементів з ерс ективою в ровад ення у 
виро ни тві на івфа рикатів для отре  літако удування та о оронно о ком лексу України.

озро лено структуру ромі ни  ро арків на основі нано аруватої фоль и та те ноло ію 
отримання з ї  до омо ою нероз ємни  з єднань різнорідни  аростійки  с лавів в твердій фазі 
з високим рівнем мі ності, о відкриває нові мо ливості для створення елементів конструк ій 
аерокосмічно о ризначення.

озро лено рин и ово новий с осі  виро ування монокристалів ту о лавки  металів з 
одночасним використанням лазмово-ду ово о та індук ійно о на ріву. створено унікальну ви-
ро ничу ділянку з виро ування су ервелики  монокристалів вольфраму і молі дену у ви ляді 
ластин і тіл о ертання.

Визначені та за ро оновані для клінічно о застосування о тимальні араметри ро есу ви-
сокочастотно о зварювання різнорідни  тканин  лунок, страво ід, тонка та товста ки ки, 

овчний мі ур, нерви та су о илля. створено о ладнання ново о окоління для зварювання 
иви  тканин.

Інститутом матеріалознавства виконано мас та ні фундаментальні дослід ення, якими 
закладено фізико- імічні основи створення нови  неор анічни , металічни , керамічни , ком-
ози ійни , наноструктуровани  матеріалів із на еред заданими властивостями, зокрема, для 

екс луата ії в екстремальни  умова . В активі Інституту унікальні результати дослід ення фі-
зики мі ності конструк ійни  матеріалів з високою итомою мі ністю і ту о лавки  металів та 
с лавів, новітні те ноло ії оро кової металур ії, високоефективні матеріали для систем отри-
мання, з ері ання і використання водню, зокрема, матеріали для керамічни  аливни  комірок. 
слід відзначити, о Інститут став всесвітньовідомим ентром сучасно о матеріалознавства.

Наведу декілька рикладів останні  ро іт.
В Інституті виконано фундаментальні дослід ення, якими закладено фізико- імічні осно-

ви створення нови  неор анічни , металічни , керамічни , зокрема оксидни  матеріалів, о 
азуються на дослід енні фазови  рівнова  та о удові невідоми  рані е діа рам стану од-

війни , отрійни  і іль  складни  металічни  і оксидни  систем, а тако  овер неви  яви  у 
від овідни  роз лава , ро есів змочування та контактної взаємодії.

Методи оро кової металур ії знай ли ефективне застосування в тради ійни  ливарни  
те ноло ія  для оза ічної о ро ки роз лавів чавуну, сталі та с лавів на основі кольорови  
металів. озро лені те ноло ії в ровад ені у виро ни тві рунтоо ро ної те ніки і чавунни  
рокатни  валків, за ез ечив и суттєве ідви ення ресурсу та стійкості ро очи  ор анів.

Значну ува у Інститут риділяє розро і матеріалів іомедично о ризначення. Так, роз-
ро лено нові матеріали на основі титану, які ле овані іоінертними домі ками, зокрема, 
кремнієм, о с рияє кісткоутворенню. Ї  ерева ою є на ли ений до кісток модуль ру ності. 
Ін і матеріали на основі ідроксила атиту, синтетично о анало у кісткової тканини, в е до-
зволили ровести у клініка  України десятки тисяч стоматоло ічни , сотні орто едични  та 
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офтальмоло ічни  о ера ій.
озро лено низку с лавів із о тимальними итомими арактеристиками для ідви ення 

ефективності ро оти авіа ійни  дви унів, змен ення ї  ва и. е, зокрема, високомі ні с лави 
алюмінію, аростійкі та аромі ні с лави титану, с лав на основі ніо ію та ультрависокотем-
ературна кераміка для азотур інни  дви унів.

В алузі наноматеріалів роведено дослід ення нано- і мультифероїків, о мають ріори-
тет у світовій нау і та мо уть стати роривним кроком до мініатюриза ії електронної те ніки, 
ере оду до молекулярної електроніки. Ін ий риклад  однофазні мультифероїкі з великим 

ма нітоелектричним ефектом ри кімнатній тем ературі, на основі яки  розро лені високочут-
ливі датчики для використання у меди ині.

Інституту надтверди  матеріалів вдалося на ви ому світовому рівні ус і но вирі ити ва -
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ливу наукову ро лему  створити ромислову те ноло ію синтезу алмазів з ву ле ю у ви ляді 
оро ків і кру ни  монокристалів. еволю ійною одією став синтез надтверди  матеріалів 
 алмазу і ку ічно о нітриду ору. створені високі те ноло ії одер ання функ іонально орієн-

товани  матеріалів і о ро ки металів і неметалів інструментом з надтверди  матеріалів. оз-
ро ки Інституту увій ли в історію розвитку науки і те ніки України.

Вченими Інституту дося нуто значни  ус і ів у розро і те ноло ії виро ування кру ни  
структурно досконали  монокристалів алмазу. Однією з ілей дослід ень є ілес рямоване 
формування ентрів ровідності та люмінес ен ії в кристала , які дають змо у ефективно ви-
користовувати ї  в електроні і для створення радіа ійни  детекторів.

Ва ливим на рямом є одер ання надтверди  олікристалічни  матеріалів, за яким створе-
но с осі  одер ання алмазно о олікристалічно о ком озиту алмаз  кар ід кремнію, армо-
ваний C  алмазом для осна ення урово о інструменту.

озро лено те ноло ії с ікання та ме анічної о ро ки куль з кар іду ору для керамічни  
ід и ників. видко ідні ід и ники з керамічними кулями арактеризуються незначним 

тертям і те ловиділенням ри високи  видкостя  і навіть ри високи  наванта ення , вони 
мен  чутливі до зма ення й мо уть ра ювати ез змазки.

ізико-те ноло ічним інститутом металів та с лавів розро лено рин и и у равління струк-
туроутворенням та формуванням властивостей лити  с лавів та виливків з ни  з використан-
ням а атофакторно о енер етично о та фізико- імічно о в ливу на роз лав. озро лено те-
орію і те ноло ію сталево о зливка для отримання велики  зливків високої якості. створено 
ряд нови  лити  матеріалів, те ноло ічни  ро есів та устаткування для отре  ровідни  а-
лузей ромисловості.

Відзначимо декілька з останні  дослід ень.
створено і ридний ливарно-лазерний ро ес та ори інальні конструк ії реакторів, в яки  

від увається лазерний на рів частинок та формування сус ензій. Визначено о тимальний с о-
сі  еремі ування роз лаву з армуючими фазами.

створено те ноло ію та о ладнання для одер ання волокон і нанодис ерсни  лі атур різ-
но о імічно о складу, якими ле ують деформівні алюмінієві с лави. Ї  використання дозволяє 
дис ер увати структуру в ез ерервнолити  зливка , значно ідви уючи ї  ластичність та 
мі ність, в чому за ікавлені ряд ровідни  ід риємств України.

В ер е створено ма нітодинамічне о ладнання для у равління отоком алюмінієво о роз-
лаву за до омо ою керовани  електрома нітни  сил і мо ільни  систем з уд ення ульсую-

чо о ма нітно о оля. За ро оноване те нічне рі ення є ерс ективним для одер ання листо-
вої метало родук ії страте ічно о ризначення на ливарно- рокатни  ком лекса .

У ізико-ме анічному інституті закладено фундаментальні основи нової алузі науки  
фізико- імічної ме аніки матеріалів, сформованої на стику матеріалознавства, ме аніки де-
формовано о твердо о тіла і імічно о о ору матеріалів. створена теорія деформування та 
руйнування матеріалів з ура уванням ї  дефектності та дії ро очи  середови . На світовому 
рівні роведено ирокий ком лекс дослід ень одо вирі ення ро лем воднево о матеріа-
лознавства та корозії, а тако  створення фізични  основ та інформа ійни  те ноло ій те ніч-
ної діа ностики і дистан ійно о контролю.

Наведу декілька рикладів ро іт останні  років.
ля авіа ійної те ніки створено нові те ноло ії овер нево о змі нення титанови  виро ів. 

Те ноло ії змі нення азуються на формуванні структурно-фазово о стану ри овер неви  
арів оксидуванням і оксинітруванням. езультати діа ностування о ивки фюзеля у, крил 

літаків та ло астей еліко терів в ровад ено на П «Мотор-січ».
Методом мікро іоло ічно о синтезу із відновлювальної сировини розро лено ерс ектив-

ний еколо ічно- ез ечний ін і ітор корозії металів і с лавів, ризначений для за исту о лад-
нання нафто азової ромисловості, ма ино удування та ін и  алузей. о о використання 
дасть змо у знизити сту інь за руднення довкілля синтетичними засо ами.

На основі розв язків крайови  задач теорії ру ності в ер е у світовій літературі встанов-
лено зв язки коефі ієнтів кон ентра ії та інтенсивності на ру ень у тіла  з острими та закру-
леними кутовими вирізами. Такі зале ності мо на використати для о удови математични  

моделей зарод ення та о ирення трі ин іля вирізів за втомно о наванта ення.
У Науково-те ноло ічному ком лексі «Інститут монокристалів» дося нуто значни  ус і ів у 
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розвитку матеріалознавства с интиля ійни  та люмінес ентни  середови  та створенні с ин-
тиля ійни  детекторів для орстки  умов екс луата ії. створено унікальні те ноло ії видкіс-
но о виро ування велико а аритни  монокристалів, зокрема рофільовани  монокристалів 
са фіру для ви отовлення виро ів ироко о с ектру ризначення. озро ляються ерс ек-
тивні кристалічні матеріали для о тики і лазерної те ніки. іміками ком лексу створюються 
нові те ноло ії отримання матеріалів фарма евтично о та медико- іоло ічно о ризначення. 
НТК «Інститут монокристалів» дося нув значни  ус і ів у ви оді своєї науково-те ноло ічної 
родук ії на мі народний ринок.

Ведеться розро ка нови  оксидни  с интиляторів на основі алюмо-іттрієви  ранатів як 
радіа ійно-стійки  с интиляторів для а рейду детекторів Велико о адронно о колайдера. о-
зро лено с интилятор о тимізовано о складу із видким часом за асання, о дозволить у 
май утньому створити нові колайдерні детектори.

створена те ноло ія виро ування кру ни  кристалів са фіру у відновлювальни  азови  
середови а  методом оризонтальної с рямованої кристаліза ії.

створено та о тимізовано те ноло ічний мар рут отримання лазерни  керамік із диферен-
ійною ефективністю лазерної енера ії 60  ри діодній накач і на дов ині вилі 970 нм.

створено високоефективні сор ійні матеріали для ру ово о а о селективно о вилучення 
радіонуклідів з рідки  радіоактивни  від одів атомної ромисловості. Україні конче отрі ні 
такі матеріали, оскільки тільки на одному ло і АЕс за рік ро оти нако ичується до 1500 м3 
від одів, а ід час не татни  ситуа ій я кількість зростає в сотні разів.

В Інституті чорної металур ії в ер е у світовій ракти і ід керівни твом академіка Зота 
Ільїча Некрасова уло створено теоретичні, те ноло ічні та рактичні засади те ноло ії лав-
ки для доменни  ечей велико о о єму, використання у доменній лав і риродно о азу та 
дуття, з а ачено о киснем. Подаль ий розвиток доменної лавки здійснено за ра унок ра іо-
нально о роз оділу и тови  матеріалів та застосування ефективни  систем контролю те но-
ло ічно о ро есу. ироко о роз овсюд ення у ракти і металур ійно о виро ни тва на ули 
ро оти інституту у алузі стале лавильно о виро ни тва, термічної та термоме анічної о ро -
ки рокату.

Зокрема, не одавно в Інституті виконано ком лекс ро іт з ідви ення якості метало родук-
ії для залізнично о транс орту  встановлено закономірності формування рівномірної зеренної 

структури ерліту в залізнични  колеса  зі сталей різно о складу. В ровад ення отримани  
результатів за ез ечило змен ення раку залізнични  коліс, анда ів та колісни  ентрів  
вдосконалено моделі доменно о ро есу, о окладені в основу створеної в ер е вітчизня-
ної інтелектуальної системи ідтримки рийняття рі ень з у равління доменною лавкою, яка 
дозволяє в о еративному ре имі діа ностувати ід ечі, коре увати араметри ро есу та ви-
давати рекоменда ії з йо о о тиміза ії  створено і введено в екс луата ію ком лекс оза ічної 
десульфура ії чавуну і видалення лаку в 350-тонни  ков а  на стале лавильному заводі.

Інститут ім ульсни  ро есів і те ноло ій розро ив наукові основи розрядно-ім ульсни  те -
ноло ій, розвинув теорію електрови у ово о еретворення енер ії в конденсовани  середови-

а , сформулював фізичні ас екти ідводно о високовольтно о розряду. створено ім ульсні 
д ерела енер ії високої устини, унікальні ідроакустичні ви ромінювачі, системи у равління 
розрядно- ім ульсними ро есами о ро ки і синтезу матеріалів. озро лені те ноло ії ироко 
використовуються для ідви ення де іту нафтови  та водяни  свердловин, олодної листової 

там овки с лавів, очи ення литва, очи ення ідводни  металоконструк ій від іоло ічно о 
о ростання, ри отування водно-ву ільно о алива то о.

Не одавно вра овуючи високу отре у автомо іле- та літако удування в деталя  із алю-
мінієви  с лавів, в Інституті розро лено с осі  ї  ком іновано о ім ульсно-статично о ла-
стично о деформування, о дозволяє отримувати деталі складної форми з ли окою витя -
кою і 100 -им за овненням кутів і з инів. одатковою ерева ою с осо у є значна економія 
електроенер ії.

В Інституті термоелектрики відкрито закон термоелектричної індук ії струму, на основі яко-
о створено рин и ово нову уза альнену теорію термоелектрично о еретворення енер ії. 

На основі розвинуто о термоелектрично о матеріалознавства розро лено методи винайден-
ня нови  ти ів термоелементів, роз ирено елементну азу термоелектрики, створено велику 
кількість термоелектрични  риладів. серед ни  рилади космічно о ризначення, о вста-
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новлені май е на дво ста  ятидесяти су утника  Землі. Інститут займає ровідні ози ії 
на світовому рівні одо вирі ення сучасни  наукови  ро лем термоелектрики і створення 
термоелектричної а аратури.

Зокрема, в Інституті за очатковано рин и ово нові контактні і комута ійні ком озитні струк-
тури на екструдовани  термоелектрични  матеріала  для термоелектрични  еретворювачів 
енер ії. езультати використано ри створенні термоелектрични  модулів о олод ення, які 
остачаються фран узькій аерокосмічній фірмі та ризначені для о олод ення та термоста-
іліза ії ПЗс матри ь в система  орієнта ії низькоор італьни  та еоста іонарни  су утників.

Високий науковий і науково-те нічний рівень дослід ень, роведени  ученими Відділення, 
ї  ва омий внесок у вирі ення ва ливи  для дер ави алузеви  науково-те нічни  завдань, 
відзначено численними ер авними та іменними реміями. о оти учени  Відділення отри-
мали 64 ер авни  ремій с с , 60 ремій ади міністрів с с , 131 ер авну ремію Украї-
ни в алузі науки і те ніки, 4 ремії Ка інету Міністрів України, 106 ремій імені видатни  вчени  
НАН України.

очу відзначити, о інститути на о о Відділення мають високий науковий отен іал, до-
статній для то о, о  зро ити е іль ий внесок у розвиток матеріалознавчої науки, осили-
ти її в лив на ро еси науково-те нічно о ро ресу. Подаль ий розвиток наукоємни  алузей 
економіки, серед яки  атомна й те лова енер етика, авіакосмічна те ніка, ма ино-, судно- 
та риладо удування, транс орт, електроніка, імічна ромисловість, удівни тво  отре ує 
створення ерс ективни  конструк ійни  і функ іональни  матеріалів, здатни  за ез ечити 
ра ездатність виро ів та о єктів дов отривалої екс луата ії, о ра юють в умова  високи  

статични , иклічни  та динамічни  наванта ень, ід дією а ресивни  середови , радіа ійно-
о о ромінення, високи  і низьки  тем ератур.

Перс ективні дослід ення та розро ки вчени  у алузі матеріалознавства слід зосередити, 
насам еред, на фундаментальни  ро лема  створення матеріалів із на еред заданими вла-
стивостями, та науково-о рунтовани  методів ї  з єднання, о ро ки і діа ностування. Пріо-
ритетно о розвитку овинні на увати такі на рями, як нові конструк ійні матеріали з високою 
итомою мі ністю, сучасні керамічні та ком ози ійні матеріали, наноструктуровані матеріали, 

о тичні та лазерні матеріали, новітні те ноло ії зварювання та адитивні те ноло ії отримання 
виро ів і елементів конструк ій на основі використання висококон ентровани  д ерел енер ії, 
новітні кристалічні та ком ози ійні функ іональні матеріали для фізики високи  енер ій, о то-
електроніки, радіа ійно о, імічно о і еколо ічно о моніторин у, ефективні те ноло ії за исту 
металів від корозії.

Актуальними є дослід ення й розро ки нови  те ноло ій оро кової металур ії, ін енерії 
овер ні і одер ання монокристалічни  і надтверди  матеріалів, створення термоелектрич-

ни  матеріалів і риладів різноманітно о ризначення. Тако  роз ирюватимуться ро оти зі 
створення матеріалів, те ноло ій і о ладнання медично о ризначення, зокрема риладів та 
те ноло ій для зварювання иви  тканин, іосумісни  і іоактивни  матеріалів, ендо ротезів, 

тучни  кісток, стентів то о.
одо ерс ективни  матеріалів для сучасної ромисловості слід відзначити нео ідність 

розро лення та в ровад ення те ноло ій для створення в Україні виро ни тва високомі ни  
рейок для видкісни  залізнични  ма істралей з тривалим ресурсом екс луата ії, те ноло ій 
виро ни тва високомі но о метало рокату масово о ризначення з економно ле овани  ста-
лей для залізнични  ванта ни  ва онів ново о окоління та удівни тва. Нео ідні тако  роз-
ро лення і в ровад ення ультрависокотем ературної кераміки та нови  металеви  матеріалів 
для азотур інни  дви унів авіа ійної і космічної те ніки та енер ома ино удування  нови  
зносостійки  матеріалів для рунтоо ро ної та ереро ної сільсько ос одарської те ніки, ме-
талур ійно о і ірничовидо увно о о ладнання  новітні  метало ідридни  матеріалів для отри-
мання та акумулювання водню в те ноло ія  відновлювально-водневої енер етики. складно 
ерео інити актуальність вирі ення ро лем у равління екс луата ійною надійністю та дов-
овічністю від овідальни  виро ів та о єктів ля ом о інки та моніторин у ї  те нічно о стану, 

а відтак нео ідність створення нови  досконали  методів і засо ів те нічної діа ностики та 
одов ення ресурсу конструк ій, ма ин та о ладнання.

Одним з оловни  ріоритетів діяльності установ Відділення і надалі уде зали атися нау-
кове за ез ечення вирі ення актуальни  завдань о оронної тематики.
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сьо одні для українськи  вчени  все іль е значення на уває нале ність до мі народної 
с ільноти.

ля залучення додаткови  д ерел фінансової ідтримки, оновлення матеріально-те нічної 
ази, роведення с ільни  дослід ень та ста ування науков ів за кордоном на і інститути 

виконують мі народні контракти, роекти, ранти. Ними нала од ені ирокі науково-те нічні 
зв язки з ровідними науковими ентрами та фірмами За ідної Євро и, а тако  с А, Канади, 

онії, Китаю, рес у ліки Корея та ін.
Зокрема, активну участь установи Відділення риймають у мі народній конкурсній темати-

і. На сьо одні виконується лизько 40 рантів Євро ейсько о союзу у сьомій рамковій ро-
рамі, ро рама  O I ONT 2020, УНТ , ІНТАс, НАТО, C F та ін и .

За мі народними контрактами останніми роками інститутами Відділення уло ви отовлено, 
ви ро увано і оставлено електронно- роменеві установки для зварювання і нанесення о-
криттів, о ладнання для контактно-стиково о зварювання  ком лект електро ідроім ульсно о 
свердловинно о ристрою  реалізовано на екс орт різальні ластини з ку ічно о нітриду ору, 
алмазні равлячі ролики  с интиля ійні елементи на основі кристалів селеніду инку, а тако  
виро и з о тичної кераміки, іокераміки, ультрависокотем ературної кераміки та ін а науко-
во-те нічна родук ія і науково-дослідні ослу и.

Проводилася мі народна с ів ра я у алузя  доменно о виро ни тва, оза ічної о ро -
ки металу, виро ни тва сталі, металознавства, термічної та термоме анічної о ро ки металу, 
металур ійно о ма инознавства  ро лем корозії та корозійно-втомно о руйнування конструк-

ійни  металів та с лавів в умова  в ливу тро ічно о морсько о клімату  створення електро-
розрядни  те ноло ій очи ення стічни  ромислови  та комунальни  вод  очи ення азови  
викидів ТЕс  очи ення морськи  ста іонарни  латформ від іоло ічно о о ростання то о.

слід відмітити, о два інститути Відділення ор анізували с ільні наукові китайсько-україн-
ські ентри: Китайсько-український інститут зварювання ім. Є. О. Патона та Китайський на-
уково-те ноло ічний ентр Інституту ро лем матеріалознавства ім. І. М. ран евича НАН 
України.

Вчені Відділення виї д ають за кордон з метою ро од ення науково о ста ування, участі 
у мі народни  конферен ія , ор аніза ія , комісія , ере овора  ро взаємне с івро ітни тво, 
викладання лек ій, а тако  риймають іноземни  вчени  та с е іалістів у свої інститута  для 
о оворення виконання ро іт за до оворами та рантами, осо ливо останнім часом омітне 
роз ирення с івро ітни тва з Китаєм. Позитивним рикладом в ьому відно енні є велика 
Мі народна конферен ія «Передові матеріали та те ноло ії», о ула роведена 24 26 о-
втня ьо о року у китайському місті Нін ау і у якій рийняли участь 60 українськи  фа ів ів, 
оловним чином із інститутів на о о Відділення.

По ри досить активну с ів ра ю, яка, на аль, в деяки  ви адка  часом о ме ується 
фінансовими мо ливостями установ одо о лати командирувань, слід відзначити, о нам 
варто іль е ува и риділяти итанням роз ирення участі у мі народни  роекта , осо ливо 
у ро рамі Горизонт 2020. При ьому тре а вра овувати, о в е зараз від увається о ово-
рення тематични  на рямів 9 рамкової ро рами Євро ейської с ільноти.

Тако  нео ідно і надалі ідтримувати і змі нювати зв язки з ровідними вузами України, 
які еред ачають с ільні наукові дослід ення, виклада ьку діяльність, керування ід отовкою 
акалаврів та ма істрів, с рияння роведенню виро ничої та ди ломної рактик, участь у ро-
оті с е іалізовани  вчени  рад, надання ро очи  міс ь молодим с е іалістам і залучення ї  

до ас ірантури.
Всі ми знаємо трудно і, які відчуває у те ері ній час На іональна академія наук України і 

на е Відділення, зокрема. е ер  за все катастрофічне недофінансування, низька заро ітна 
лата, дефі ит сучасно о дослідни ько о о ладнання, не рива ливість наукової діяльності в 

Україні для молоді, линність молоди  кадрів за кордон, ро леми з итлом, надмірні ло і в 
інститута , які немо ливо ідтримувати у ро очому стані ри сьо одні ні  тарифа  на кому-
нальні ослу и, а тако  нес рийняття іннова ій ромисловістю. Але незва аючи на е інсти-
тути Відділення зустрічають 100-річний ювілей на ої Академії новими та значними науковими 
дося неннями. І надалі, о ри усі трудно і, нам нео ідно на оле ливо ра ювати.
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КРАТКИЕ СОО Е ИЯ

НАШІ ВІтАННЯ
В Т Г З УКАЗУ 

Президента України  301/2018 (4 жовтня 2018 р.)
Про рисуд ення ер авни  ремій України в алузі освіти 2018 р.

На ідставі одання Комітету з ер авної ремії України в алузі освіти           :
1. Присудити ер авні ремії України в алузі освіти 2018 р.:

 у номінації «Професійно-технічна освіта» за роботу «Розробка та впровадження інноваційних 
технологій навчання для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за професією «Зварник»:

ВИСОКО Я  М  В   засту никові оловно о зварника у лічно о ак іонерно о 
товариства «Крюківський ва оно удівний завод», м. Кременчук, викладачеві Ви о о рофесійно о учи-
ли а  7 м. Кременчук Полтавської о ласті

А Р ЯК  М  В   ректорові Кременчу ько о на іонально о університету імені 
Ми айла Остро радсько о, докторові те нічни  наук, рофесорові

КА АЧЕ КО    викладачеві Ви о о рофесійно о учили а  7 м. Кременчук Пол-
тавської о ласті

ЕСЕ  М    директорові Ви о о рофесійно о учили а  7 м. Кременчук 
Полтавської о ласті, заслу еному ра івнику освіти України

О ОВ  О  М   стар ому майстрові Ви о о рофесійно о учили а  7 
м. Кременчук Полтавської о ласті

РО Е К     директорові ер авно о ід риємства  «Мі алузевий  уч о-
во-атеста ійний ентр Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона На іональної академії наук 
України», кандидатові те нічни  наук

СЕР К  С  А   роректорові з науково- еда о ічної ро оти та новітні  те но-
ло ій в освіті Кременчу ько о на іонально о університету імені Ми айла Остро радсько о, кандидатові 
те нічни  наук, до ентові

ЧВЕРТКО    до ентові зварювально о факультету На іонально о те нічно о 
університету України «Київський оліте нічний інститут імені І оря сікорсько о», кандидатові те нічни  
наук

ЧОР ОМ  А  В   до ентові зварювально о факультету На іонально о те ніч-
но о університету України «Київський оліте нічний інститут імені І оря сікорсько о», кандидатові те -
нічни  наук

В Т Г З УКАЗУ 
президента України № 414/2018 (7 рудня 2018 р.)

Про відзначення дер авними на ородами України ра івників На іональної академії наук України
За ва омий осо истий внесок у розвиток вітчизняної науки, змі нення науково-те нічно о отен іалу 

Української дер ави, а аторічну лідну ра ю та з на оди 100-річчя від заснування На іональної ака-
демії наук України           :

На ородити орденом князя рослава Мудро о II сту еня:
АТО А    резидента НАН України, академіка

На ородити орденом князя рослава Мудро о  сту еня:
О А ОВА  М   академіка-секретаря Відділення фізико-те нічни  ро лем 

матеріалознавства, академіка НАН України
Присвоїти очесні звання:

«Заслу ений діяч науки і те ніки України»
КР В   В   засту никові директора Інституту електрозварювання імені Є. О. 

Патона, академіку НАН України
«Заслу ений ма ино удівник України»

КА ОВС КОМ   М   ровідному науковому с івро ітникові Інституту електро-
зварювання імені Є. О. Патона, кандидатові те нічни  наук

Президент України         П. Поро енко

Колектив Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, редколегія 
та редакція журналу «Автоматическая сварка» вітають групу вчених та фахівців України 

в галузі зварювання та споріднених технологій з високою відзнакою їх праці.
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ДиссертАЦии НА соисКАНие УчеНой степеНи
Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 
України

Кавуніченко О. В. (Ін-т елек-
трозварювання ім. Є. о. пато-
на НАН України) захистив 21 
листопада 2018 р. кандидат-
ську дисертацію на тему «тех-
нологія контактного стикового 
зварювання оплавленням рей-
ок з залізничними хрестовина-
ми із сталі 110Г13Л».

Дисертація присвячена до-
слідженню особливостей формування зварних 
з’єднань елементів залізничних хрестовин зі сталі 
110Г13Л з рейковими закінченнями, виконаних 
через проміжну вставку та без неї, контактним 
стиковим зварюванням оплавленням (КсЗо).

В роботі досліджено особливості термічних 
циклів при КсЗо в сталях М76, 08х18Н10т та 
сталі 110Г13Л з використанням математичного 
моделювання процесу. На основі отриманих тер-
мічних циклів, досліджено вплив залишкових на-
пружень в зварних з’єднаннях аустенітних та пер-
літних сталях, отриманих КсЗо. 

розроблено оптимальні режими для КсЗо ста-
лей М76+08х18Н10т та 08х18Н10т+110Г13Л. 
Визначено оптимальну ширину проміжної встав-
ки (сталь 08х18Н10т), при якій забезпечується 
мінімальне локальне зношення хрестовини в про-
цесі експлуатації. Запропоновано використовува-
ти литу проміжну вставку типу X18Н10 з вмістом 
титану не більше 0,1 % замість катаної при вироб-
ництві зварних залізничних хрестовин. розшире-
но уявлення про вплив дефектів лиття на якість 
зварного з’єднання при їх потраплянні в стик. До-
ведено необхідність використання вхідного радіо-
графічного контролю кінців відливок осердя хре-
стовин при КсЗо. розроблено систему управління 
параметрами процесу КсЗо, яка дозволяє реалізу-
вати безперервний процес зварювання як із про-
грамуванням за часом, так і за переміщенням, а 
також адаптивні алгоритми керування, при яких 
всі параметри в процесі зварювання змінюються в 
автоматичному режимі з контролем і керуванням 
по енерговкладанню.

Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 
України

Мельниченко Т. В. (Ін-т елек-
трозварювання ім. Є. о. пато-
на НАН України) захистила 11 
грудня 2018 р. докторську дис-
ертацію на тему «структура та 
властивості конденсованих ме-
талевих наноматеріалів, отри-
маних електронно-променевим 
випаровуванням у вакуумі». 
Науковий консультант роботи 

— д-р фіз.-мат. наук, проф. А. І. Устінов, офіцій-
ні опоненти — д-р фіз.-мат. наук, проф., академік 
НАН України с. о. Фірстов, чл.-кор. НАН України 
п. І. Лобода та д-р техн. наук В. Є. панарін.

Дисертація присвячена вирішенню науко-
во-прикладної задачі отримання однокомпонент-
них, композитних, багатошарових фольг та по-
криттів, фізичним осадженням парової фази в 
вакуумі. Задачу вирішено шляхом встановлення 
кореляційних залежностей між умовами електро-
нно-променевого осадження парової фази, струк-
турними характеристиками та властивостями на-
номатеріалів, що дозволило створити наукові 
засади технології отримання металевих нанома-
теріалів функціонального призначення електро-
нно-променевим випаровуванням у вакуумі.

Встановлено, що формуванню нанорозмірних 
структурних складових в конденсованому мате-
ріалі сприяє низька рухливість атомів на поверх-
ні осадження, що забезпечується переохолоджен-
ням парової фази, затіненням парового потоку та 
присутністю на поверхні осадження нерозчинної 
домішки.

отримано нанопористі конденсати на основі 
Ni, Cu, Ti з пористістю відкритого типу до 30 % 
об. і питомою поверхнею до 1000 м2/г у вигля-
ді фольги та покриття для використання в яко-
сті проміжного прошарку при дифузійному зва-
рюванні тиском матеріалів, покриття медичного 
стенту та трансдермальної форми медичних пре-
паратів. створена методика отримання інкапсу-
льованих в матрицю галогеніду лужного металу 
нанопорошків з розміром частинок <10 нм, стій-
ких до агломерації та окислення.

отримано конденсовані наноматеріали на ос-
нові міді з нанодвійниковою субструктурою, які 
характеризуються твердістю 2Гпа, термічною ста-
більністю структури та фізико-механічних власти-
востей, що забезпечило їх використання в якості 
складової демпфіруючого покриття на лопатках 
ГтД.
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Шляхом сумісного осадження парових фаз ком-
понентів, що не змішуються, отримано наноком-
позити Cr–Y, Ti–Y, Fe–Cu з високим рівнем мі-
кротвердості та дисипативних властивостей при 
температурі формування наноструктурованого стану 
на 200…250 ос вище порівняно з відповідними чи-
стими металами. показана можливість використан-
ня присадного матеріалу у вигляді фольги на основі 
нанокомпозиту Ni–NbC для модифікування структу-
ри шва при зварюванні через рідку фазу.

Досліджено закономірності формування мето-
дом електронно-променевого осадження струк-
тури та властивостей наношаруватих фольг на 
основі систем, що складаються з інтерметалідоу-
творюючих компонентів (Ti–Al, Ni–Al) та систем 
евтектичного типу (Al–Cu, Al–Si). Нерівноваж-
ний стан наношаруватих фольг, який формуєть-
ся в умовах переохолодження парової фази на по-
верхні конденсації, сприяє низькотемпературним 
фазовим і структурним перетворенням в фользі 
та надпластичній плинності при термомеханічно-
му навантаженні, що забезпечує її використання 
в якості проміжного прошарку при дифузійному 
зварюванні тиском матеріалів, що важко деформу-
ються, та різнорідних.

Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 
України

Шваб С. Л. (Ін-т електрозва-
рювання ім. Є. о. патона НАН 
України) захистив 12 грудня 
2018 р. кандидатську дисер-
тацію на тему «технологія ар-
гонодугового зварювання та 
відновлювального наплавлен-
ня титанового сплаву Вт22 із 
застосуванням порошкового 
дроту та керуючого магнітного 

поля». Науковий керівник роботи — чл.-кор. НАН 
України с. В. Ахонін, офіційні опоненти — д-р 

техн. наук, проф. о. Г. Биковський та канд. техн. 
наук, доцент о. А. сливінський.

Дисертаційна робота присвячена вдосконален-
ню присадного порошкового титанового дроту 
для зварювання титанового сплаву Вт22, а також 
розробці технології аргонодугового зварювання та 
відновлювального наплавлення цього сплаву.

В роботі показано, що в якості металевої скла-
дової осердя присадного порошкового титанового 
дроту необхідно застосовувати гранули із сплаву 
Вт22. Із застосуванням цього дроту (ппт-22) для 
зварювання сплаву Вт22 метал шва зварних з’єд-
нань відноситься до перехідного класу титанових 
сплавів, яким являється сплав Вт22.

експериментально-дослідним шляхом встанов-
лено, що застосування фторидів рідкісноземель-
них елементів в порошковому дроті призводить до 
подрібнення β-зерен шва, що в свою чергу підви-
щує ударну в’язкість зварних з’єднань на 30 %.

Визначені закономірності впливу параметрів 
зовнішнього керуючого магнітного поля на струк-
туру і форму зварних швів з титанового сплаву 
Вт22 та наплавлених валиків на цей сплав.

Для підвищення механічних властивостей 
зварних з’єднань із сплаву Вт22 встановлений ре-
жим термічної обробки. В результаті відпалу мі-
цність основного металу, зони термічного впливу 
та металу шва знаходяться на одному рівні.

Використання порошкового дроту ппт-22 в 
якості присадки при аргонодуговому наплавлен-
ні дає можливість відновити зношені поверхні 
деталей із титанового сплаву Вт22 авіаційного 
призначення із високим рівнем експлуатаційних 
характеристик.

На основі результатів проведених досліджень 
вдосконалено присадний порошковий дріт для 
зварювання титанового сплаву Вт22, а також ро-
зроблені технології аргонодугового зварювання та 
відновлювального наплавлення цього сплаву.

Под исано к ечати 20.12.2018. ормат 60 84/8. Офсетная ечать.
Усл. еч. л. 9,04. Усл.-отт. 9,89. Уч.-изд. л. 10,34  1 в. вклейка.

Печать ООО « А». 
03022, . Киев-22, ул. Васильковская, 45.© Автоматическая сварка, 2019
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В МежДУНАроДНой АссоЦиАЦии «эЛеКтроД»
17 октября 2018 г. в рамках международ-
ной выставки «Weldex/россварка 2018» 
(16–19 октября 2018 г.) состоялось еже-
годное собрание совета ассоциации 
«электрод» (Аэ) в расширенном соста-
ве. В нем приняли участие около 30 ру-
ководителей и ведущих специалистов 
предприятий-производителей сварочных 
материалов, оборудования и сырья для 
их производства, научных организаций, 
торгующих компаний россии, Украины 
и Беларуси. среди них: ооо «техпром», 
ооо «Магнитогорский электродный за-
вод», ооо «электрод-Бор», ооо «Но-
вооскольский электродный завод», ооо 
«ижорские сварочные материалы», ооо 
«ротекс», ооо «тантал ЛтД», ооо «КерАМГ-
ЛАс», ооо «Высокие технологии», ооо «Мел-
дис-Ферро», ооо «тМ. Велтек», чАо МЗ «Ви-
стек», ЗАо «электрод», ооо «НтЦ «пигмент», 
ооо «эллой», ооо «БМК», пАо «плазматек», 
ЗАо «эЛЗ», ооо «оливер», ооо «сЗсМ», 
иФпМ со рАН, иэс им. е. о. патона.

В начале работы собравшиеся минутой молча-
ния почтили память старейшего участника Ассо-
циации, бессменного исполнительного директора 
ее с 1992 по 2013 гг. п. В. игнатченко. На собра-
нии была заслушана информация д-ра техн. наук 
З. А. сидлина (ооо «техпром» и д-ра техн. наук 
Ю. Н. сараева (иФпМ со рАН) о важнейших со-
бытиях в области  сварки, прошедших в рФ за пе-
риод октябрь 2017 – сентябрь 2018 гг. среди них:

– международная научно-практическая конфе-
ренция «сварка на железнодорожном транспорте 
(г. тверь, 24.10.2017 г.);

– выставка «сварка – 2018» (г. санкт-петер-
бург, 24–27.04.2018 г.);

– всероссийская конференция в Нпо «ЦНи-
итМАШ» на тему «сварка и родственные тех-
нологии для изготовления оборудования специ-
ального и ответственного назначения (г. Москва, 
29–31.05.2018 г.);

– научно-техническая конференция «сва-
рочные материалы и оборудование для свар-
ки: перспективы производства» (г. сочи, 31.05–
01.06.2018 г.), организованная Нп Нпсо; на ней 
были представлены 5 докладов от предприятий – 
членов Ассоциации;

– международная научно-техническая конфе-
ренция «сварка и контроль-2018» (г. пермь, 18–
21.09.2018.), приуроченная к 130-летию изобрете-
ния Н. Г. славянова эДс плавящимся электродом;

– общероссийская конференция «проволока – 
крепеж» (г. Геленджик, 19–20.09.2018 г).

Ю. Н. сараев рассказал о прошедшей в г. том-
ске конференции «перспективные материалы с 
иерархической структурой для новых технологий 
и надежных конструкций» (1–5 сентября 2018 г.).

Участники собрания были проинформированы 
также о других крупных событиях. это:

– Международная конференция «сварка и 
родственные технологии – сегодня и будущее» 
(г. Киев, иэс им. е. о. патона, 5–6.12.2018 г.);

– «сварка и родственные технологии для из-
готовления оборудования специального и ответ-
ственного назначения» (г. Москва, Нпо «ЦНиит-
МАШ», 28–30.05.2019 г.).

информацию о работе исполнительной ди-
рекции Аэ за прошедший период представил д-р 
техн. наук В. Н. Липодаев (иэс им. е. о. патона). 
она касалась организационной, финансовой и ин-
формационной деятельности в рамках Аэ.

представитель Абинского металлургического 
завода рассказал о производстве сварочной прово-
локи, используемой для изготовления электродов. 
Мнениями о ее качестве поделились директор Но-
вооскольского электродного завода Ю. А. Глуш-
ков и технический директор электродного завода 
в санкт-петербурге с. Н. Фролов.

На собрании исполнительный директор пАо 
«плазматек» Ю. Н. омельчук выступил с предло-
жением провести научно-практический семинар 
Аэ по сварочным материалам в 2019 г. в г. Гомеле 
(Беларусь) с посещением производственных пло-
щадей светлогорского электродного завода. пред-
ложение было принято. Намечено провести семи-
нар в июне месяце.

Директор компании ооо «Мелдис-ферро» 
(г. челябинск) А. В. Давыдов рассказал об освое-
нии производства широкой гаммы азотированных 
металлических порошков и ферроматериалов, ко-
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торые эффективно могут быть использованы при 
разработке и производстве сварочных материалов.

На собрании совета в состав Аэ были приня-
ты 4 новых организации. это ооо «пЛАН-т» 
и ооо «Нефтегазмаш» (г. Киев, Украина), ооо 

«итэК» (г. Москва, рФ) и ооо «оЛиВер» 
(г. Минск, Беларусь). Во время дружеского ужина 
было продолжено обсуждение актуальных задач 
совершенствования производства и реализации 
сварочных материалов

В. Н. Липодаев, З. А. сидлин

МежДУНАроДНЫй проМЫШЛеННЫй ФорУМ-2018
с 20 по 23 ноября в г. Киеве на территории Меж-
дународного выставочного центра состоялся XVI 
Международный форум — мероприятие, которое 
с 2005 г. входит в перечень ведущих мировых про-
мышленных выставок, официально сертифици-
рованных и признанных Всемирной ассоциацией 
выставочной индустрии (uFI) и год за годом оста-
ется крупнейшим в Украине выставочным собы-
тием машиностроительной тематики.

организатором выставки выступил Междуна-
родный выставочный центр, обеспечивший пре-
красные условия для многих компаний и заводов, 
которые не первый год выбирают промышлен-
ный форум в качестве площадки для демонстра-
ции своих новейших разработок и места встречи с 
широким кругом специалистов и потенциальных 
партнеров.

В Международном промышленном фору-
ме-2018 приняли участие 352 предприятия и ком-
пании из 32 стран мира. В частности, Китай, че-
хия и турция сформировали свои национальные 
экспозиции. общая площадь экспозиции соста-
вила 22000 м2, выставку посетили свыше 12000 
специалистов.

В рамках форума состоялись следующие меж-
дународные специализированные выставки:

• Металлообработка (металлообрабатывающие 
технологии, оборудование)

• УкрВтортех (комиссионная техника, 
оборудование)

• УкрЛитье (оборудование и технологии для 
литейного производства)

• Укрсварка (технологии, оборудование и 
материалы)

• Гидравлика. пневматика
• подшипники (подшипники качения, скольже-

ния, свободные детали: шарики, ролики, втулки 
стяжные, технологии, оборудование и инструмент 
для производства подшипников)

• УкрпромАвтоматизация (автоматизация про-
изводства, автоматизированные системы управле-
ния технологическими процесами, автоматизация 
объектов промышленности)

•  подъемно-транспортное,  складское 
оборудование

• образцы, стандарты, эталоны, приборы (кон-
трольно-измерительные приборы, лаборатор-

ное и испытательное оборудование, метрология, 
сертификация)

• Безопасность производства (средства защиты, 
безопасность рабочей зоны)

• Национальная экспозиция предприятий из 
турции.

первый вице-премьер-министр Украины — 
министр экономического развития и торговли 
Украины степан иванович Кубив посетил Меж-
дународный промышленный форум, выступил на 
его открытии, а затем внимательно ознакомился с 
экспозициями предприятий машиностроительной 
отрасли Украины.

предприятия отечественного машинострои-
тельного комплекса достойно продемонстриро-
вали на стендах свою продукцию и разработки. 
Направление металлообработки традиционно 
представили птФ «Авантис» (г. житомир), компа-
ния «ΜIΟS» (г. Дрогобыч), пАо «пригма-пресс» 
(г. хмельницкий), Мотор сич (г. Запорожье), чер-
ниговский механический завод и другие.

В области приборостроения и промышленной 
автоматизации выступили со своими разработками 
ооо «Микра» (г. Киев), ооо «Микрол» (г. ива-
но-Франковск), ооо «Новотест» (г. Новомосковск), 
фирма «технополис» (г. Киев) и другие компании. 
среди производителей грузоподъемного и складско-
го оборудования можно отметить завод «Кранком-
плект» (г. Запорожье), Александрийские крановые 
системы, НпГ «станкомпромимпорт» (г. харьков) 
и многих других производителей и разработчиков 
оборудования и технологий.

Вот уже второй год подряд на промышленном 
форуме демонстрируют экспозиции значительное 
количество предприятий-изготовителей лазерного 
оборудования. оно было представлено на стендах 
«Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd» (КНр), Дп 
«Абпланалп Украина» (г. Киев), инжинирингового 
подразделения «АЛистА», пАо «Днепрополи-
мермаш» (г. Днепр), ооо «Арамис» (г. черкассы), 
ооо «ель-сел Групп» (г. Киев), ооо «Машин-
тех» (г. Киев), ооо «сторожук» (г. Киев).

традиционно впечатляла безупречным каче-
ством и разнообразием продукции экспозиция 
промышленного инструмента, в которую вошли 
постоянные участники — Doss Instrument, ZCC 
Cutting Tools Europe (Германия), ооо «АВ по-
ЛистАр» (г. харьков), промышленная компания 
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«Золотое руно, Украина» (г. Киев), ооо «пКп 
Комкор» (г. Днепр), чНпп «Микротех» (г. харь-
ков), чп «пневмомастер» (г. Киев), ооо «прак-
тика Украина» (г. Днепр), ооо «Центр инно-
вационных технологий ЛМ» (г. Днепр), ооо 
«станкоинструментимпорт» (г. Киев) и другие 
производители и поставщики инструмента.

Выставочный раздел «Укрсварка» фору-
ма включал демонстрацию достижений в таких 
направлениях:

– оборудование и технологии для сварки и 
резки;

– оборудование для пайки, наплавки, родствен-
ных технологий;

– оборудование для термической обработки ма-
териалов и сварных конструкций;

– оборудование и технологии производства 
сварочных материалов;

– инструменты и материалы для сварки, резки, 
пайки;

– автоматизация сварочных процессов.
Участники выставки, отечественные и зару-

бежные компании представили значительное ко-
личество оборудования и материалов для вне-
дрения инновационных технологий в сварочную 
отрасль. На стендах компаний ооо «идель» (г. 
одесса), ооо «Кт Украина» (г. Киев), пии Бин-
цель Украина, ооо «Фрониус Украина» (Ки-
евская обл.) и ряда других в течение всех четы-
рех дней выставки проходила демонстрация 
работы оборудования перед широкой аудиторией 
специалистов.

среди отечественных лидеров в области сварки 
и родственных технологий свою продукцию и тех-

нологии представили: ЗАо «Машиностроительный 
завод Вистек» (г. Бахмут, Донецкая обл.), ооо «Ви-
таполис» (Киевская обл.), ооо «Завод автогенного 
оборудования ДоНМет» (г. Краматорск, Донецкая 
обл.), ооо «энергия сварка» (г. Запорожье), ооо 
«сумы-электрод», ооо «НпФ техвагонмаш» (г. 
Кременчуг, полтавская обл.), тМ.Велтек (г. Киев), 
триада ЛтД (г. Запорожье) и другие.

Впервые среди участников выставки «Укрсвар-
ка» — компания ооо «оливер» (г. Минск). она 
познакомила посетителей с широкой гаммой со-
временных сварочных материалов (проволок и по-
крытых электродов) производства ооо «оливер».

робототехнические комплексы на выставочных 
стендах ооо «Бинцель Украина ГМбх» (Киев-
ская обл.), ооо «КБ роботикс инженерия» (Киев-
ская обл.), ооо «саммит» (г. Днепр), ооо «тех-
вагонмаш» (г. Кременчук, полтавская обл.), ооо 
«триада ЛтД» (г. Запорожье), ооо «Фанук Укра-
ина» (г. Киев) постоянно привлекали внимание 
специалистов.

оборудование для плазменной резки было 
представлено на стендах украинских производ-
ственных компаний ооо «Артель ЛтД» (г. Ни-
колаев), оДо «Зонт», ооо «станкосервис-Юг» 
(г. одесса), Нпп «техмаш» (г. одесса), а также 
ооо «Фаворит АМ» (г. Львов).

сопоставляя промышленный форум-2018 с 
ранее проведенными, можно отметить возраста-
ющее внимание к инновационным технологиям, 
опыту внедрения их в отечественном производ-
стве и расширению рынка сбыта продукции в ев-
ропейском направлении.

А. т. Зельниченко, В. Н. Липодаев
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МежДУНАроДНАЯ КоНФереНЦиЯ 
«сВАрКА и роДстВеННЫе техНоЛоГии —  

НАстоЯЩее и БУДУЩее»
5-6 декабря 2018 г. в Киеве в конференц-центре 
«Депо» прошла представительная Международ-
ная конференция «сварка и родственные техно-
логии – настоящее и будущее», организованная 
Национальной академией наук Украины, инсти-
тутом электросварки им. е. о. патона, Между-
народным институтом сварки и Международной 
Ассоциацией «сварка». Конференция была посвя-
щена 100-летнему юбилею Национальной акаде-
мии наук Украины. В ней приняли участие свыше 
200 представителей академических институтов, 
отраслевых Нии, университетов, научных, про-
ектно-конструкторских и инженерных центров, 
промышленных и коммерческих предприятий, 
руководителей и менеджеров бизнес-структур и 
др. В числе участников конференции зарубежные 
ученые из Австрии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Грузии, израиля, Казахстана, Канады, 
КНр, польши, словакии, Швейцарии. среди по-

четных гостей конференции — исполнительный 
директор Международного института сварки г-жа 
сесиль Мейер.

Началу работы конференции предшествовали 
музыкальное приветствие коллектива струнного 
ансамбля «Киевские солисты» и приветствия ви-
це-президента НАН Украины академика А. Г. На-
умовца и президента Академии наук провинции 
Гуандун (Китай) г-на Ляо Бина.

В течение 5 декабря и первой половины 6 де-
кабря были заслушаны и обсуждены на пленар-
ных заседаниях 18 докладов ученых о наиболее 
важных научных и прикладных достижениях, по-
лученных в последние годы в области сварки и 
родственных технологий, а также перспективного 
развития этих направлений.

среди докладчиков были известные ученые 
Ляо Бин (Китай), У. райсген (Германия), А. пи-
етрас (польша), Л. Гельман (Великобритания), 
с. и. Кучук-Яценко (Украина), Л. М. Лобанов 
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(Украина), и. В. Кривцун (Украина), В. т. Назар-
чук (Украина), Ш. Кайтель (Германия), Я. Клей-
ман (Канада), М. Белоев (Болгария), В. В. Квас-
ницкий (Украина), Н. енцингер (Австрия), Ф. 
Коленич (словакия), и. с. Гах, З. т. Назарчук, 
В. М. Нестеренков, с. В. Ахонин (Украина).

пленарный доклад Б. е. патона «современные 
достижения и разработки иэс им. е. о. патона 
в области сварки и родственных технологий» был 
представлен Л. М. Лобановым.

6 декабря параллельно с основными доклада-
ми конференции на молодежной секции «сварка и 
родственные технологии» были заслушаны докла-
ды молодых специалистов.

Во второй половине дня 6 декабря в читаль-
ном зале иэс им. е. о. патона были представле-
ны свыше 150 стендовых докладов. экспозиция 
включала следующие разделы:

• технологии, материалы и оборудование для 
сварки и родственных технологий (52 доклада);

• прочность, напряженно-деформированное со-
стояние, неразрушающий контроль, техническая 
диагностика (30 докладов);

• инженерия поверхности (28 докладов);
• экология, сварка в медицине, новые материа-

лы, аттестация и стандартизация сварочного про-
изводства (15 докладов);

• секция молодых специалистов (27 докладов).
обмен мнениями при обсуждении научной ин-

формации был взаимно полезен.
К началу работы конференции были изда-

ны пленарные доклады в виде спаренных выпу-
сков журнала «Автоматическая сварка» (№ 11-12, 
2018 г.) и «The Paton Welding Journal» (№ 11-12, 
2018 г.), а также сборник тезисов стендовых 
докладов.

Во время конференции для ее участников была 
предоставлена возможность ознакомиться с об-
новленной экспозицией демонстрационного зала 
иэс им. е. о. патона.

6 декабря состоялся также XX совет Междуна-
родной Ассоциации «сварка», на котором обсуж-
дались результаты работы Ассоциации за отчет-
ный период и направления работ на перспективу. 
решением совета МАс продлены полномочия 
президента совета МАс академика Б. е. патона 
и директора МАс канд. физ.-мат. наук А. т. Зель-
ниченко до 2020 г.

7 декабря для участников конференции из Бол-
гарии и польши была организована поездка на за-
вод компании «Вита полис» (г. Боярка, Киевская 
область), где они ознакомились с производством 
сварочных проволок из нержавеющих и специаль-
ных сталей, ранее в Украине не выпускавшихся.

А. т. Зельниченко, В. Н. Липодаев
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Компания Fronius предлагает своим заказчикам широкий ассортимент продукции, которая соответству-
ет задачам и удовлетворяет требования клиентов. Сварочные системы Fronius подходят для широкого 
спектра сварочных процессов и применения в различных отраслях. Например, их можно использовать на 
крупных промышленных предприятиях, в среднем и малом бизнесе, в мастерских предприятий. Для до-
стижения оптимальных результатов в процессе ручной сварки только надежной работы недостаточно, 
сварочные системы должны быть мощными и простыми в использовании. Большое значение придается 
длительному сроку эксплуатации и высокому качеству работы.

Ком ания Fronius редставила новую модель сварочной систем  TransSteel 2200  ерв й одно-
фазн й инверторн й источник итания для сварки MI /MA , котор й оддер ивает несколько ро-

ессов и о ес ечивает ффективную сварку стали. TransSteel 2200  ком актн й источник итания 
«три в одном», одновременно оддер ивает три сварочн  ро есса: сварку стер нев м лавя имся 
лектродом, сварку металлической роволокой в   азовой среде (MI /MA ) и сварку вольфрамов м 
лектродом в среде инертно о аза (TI ).

тот универсальн й источник о ес ечивает наи-
луч ее качество ри сварке MI /MA , TI , сварке 
стер нев м лектродом. оль ое реиму ество 
TransSteel 2200  в различн  сварочн  аракте-
ристика , в частности, для сварки алюминия и мед-
но-кремниев  с лавов. TransSteel 2200 осна ен 
втор м азов м ма нитн м кла аном, озволяю-

им ле ко ереключаться с ро есса MI /MA  на 
ро есс TI . Пользователям онравится и ростота 

ис ользования модели: меню у равления удо но и 
онятно. деальн е сварн е в  мо но в олнять 

тремя рост ми действиями. В том источнике ита-
ния есть функ ия, озволяю ая для в ранно о а-
раметра лавко о редо ранителя сети максимально 
дол о в олнять сварочн е о ера ии, что дости а-
ется лавн м автоматическим ре улированием сва-
рочно о тока. При том о ес ечивается неизменно 
в сокое качество сварки. унк ия автоматической 
ком енса ии ко ффи иента мо ности (PFC) с ла-

ивает ики отре ления лектро нер ии, озволяет 
олее ффективно ис ользовать имею уюся мо -

ность, а так е ис ользовать олее длинн е сетев е 
ка ели, о ес ечивая увеличенн й радиус действия 
устройства.

Ком ания Fronius редла ает так е новую се-
рию источников итания TI   MagicWave 230i, 
MagicWave 190 и TransTig 230i. ла одаря стр м 
си нальн м ро ессорам указанн е модели неиз-
менно оддер ивают точную форму кривой тока, 
о ес ечивая максимальную ста ильность ду и ри 
минимальном уровне ума. Кор уса ти  устройств 
отличаются рочностью и наде ностью. ля сварки 
стали ну ен осо о рочн й и наде н й а арат, 
с осо н й езу речно ра отать и в сло н  условия , арактерн  ри из отовлении стальн  кон-
струк ий, строительстве тру о роводов, кранов и елезнодоро но о одви но о состава.

ля улуч ения метода сварки вольфрамов м лектродом в среде инертно о аза (TI ), ком ания 
Fronius остоянно совер енствует свое о орудование и те ноло ии. При сварке TI  ду а орит ме ду 
вольфрамов м лектродом и металлической деталью в ескислородной среде имически нейтрально-
о аза. свар ик мо ет одавать рисадочн й материал в ду у в виде стер ня или роволоки, котор е 

рас лавляются и о ес ечивают нео одимое за олнение сварно о ва. ла одаря за итному инерт-
ному азу в идкой сварочной ванне не возникают имические реак ии. то дает возмо ность олучать 
очень чист е сварн е в  с чрезв чайно в сокими ме аническими и те ноло ическими свойствами. 
По тому сварка TI  является луч им в ором там, де ред являются осо е тре ования к сварн м 

вам, а так е в те  отрасля , де тре уются ерметичн е сварн е в , на ример, в и евой ром -
ленности или ри строительстве резервуаров. сварочн й ро есс TI  арактеризуется кон ентриро-
ванной и ста ильной ду ой, ладким и равномерн м сварн м вом ез лаков, отсутствием р з  в 
ро ессе сварки рактически во все  оло ения , что в результате о ес ечивает максимально в сокое 

качество ва. создав новую серию источников итания TI : MagicWave 230i, MagicWave 190 и TransTig 
* статья на правах рекламы.

TransSteel 2200  ерв й однофазн й инвертор-
н й источник итания Fronius для сварки MI /MA . 
Отлично од одит для сварки стали в мастерски , во 
время в олнения строительн , ремонтн  ра от и 
те ническо о о слу ивания

сточник итания MagicWave 230i мо ет о менивать-
ся данн ми с дру ими устройствами через интерфей-
с  luetooth, Wi-Fi и NFC
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230i, ком ания Fronius редла ает заказчикам нео одим е о орудование и те ноло ии для ре ения 
очти лю  сварочн  задач. При разра отке серии основное внимание уделялось ифров м и 

сетев м функ иям, рас ирению с ектра возмо н  рименений, ростоте кс луата ии и в соким 
скоростям на лавки.

Все оль ее значение в роизводственн  е а , связанн  ком ьютерн ми сетями, рио рета-
ют коммуника ионн е возмо ности. По тому ком ания Fronius разра отала нов й источник итания 
TI  MagicWave 230i. та модель, а так е TransTig 230i C являются ерв ми источниками итания 
Fronius, котор е мо ут о мениваться данн ми с дру ими устройствами через интерфейс  luetooth, 
Wi-Fi и NFC. Порт  US  озволяют установить о новление ро раммно о о ес ечения и за ис вать 
данн е сварочн  ро ессов. нтеллектуальн й в сокочастотн й ( F) од и  о ес ечивает иде-
альн е арактеристики, а ла одаря иннова ионной те ноло ии ком енса ии ко ффи иента мо но-
сти (PFC) ти устройства являются чрезв чайно нер о ффективн ми. Усовер енствованн й ком-
актн й о ла даю ий модуль о ес ечивает родол ительн й срок слу .

Модель MagicWave 230i досту на в версии с од-
дер кой нескольки  на ря ений итаю ей сети. Во-
доза и енн й силовой раз ем Fronius Power Plug 
дает возмо ность стро и ле ко заменить сетевой 
ка ель или вилку, ла одаря чему MagicWave 230i 
мо но ис ользовать в лю ой стране мира и в места  
с различн ми на ря ениями сети. MagicWave 230i 
мо ет итаться от енератора и о орудован за итой 
от ере рузки до 400 В, о тому данное ортативное 
устройство мо но одключать к сетям с неста иль-
н м на ря ением. Прочн й кор ус о ес ечивает 
родол ительн й срок слу  и за и ает от о-

вре дений. н енер  Fronius не о о ли своим вни-
манием и удо ство кс луата ии модели MagicWave 
230i. ла одаря мно ояз чному интерфейсу ользо-
ваться источником итания очень росто. с омо ью 

кно ок стро о досту а свар ик мо ет ле ко за рузить и задать нео одим е араметр  сварки. 
Е е одним реиму еством является о новленная сварочная орелка. р ономичная ручка в сочета-
нии с системой замен  оловок орелки, досту н  в стандартной ком лекта ии, ов ает комфорт 
и удо ство кс луата ии, точность сварки. Горелка рисоединяется к и кому лан овому акету с 
омо ью арнирно о соединения, что редотвра ает ерекручивание. Встроенн й мо н й свето-

диодн й фонарик ффективно осве ает зону ва, озволяя свар ику сосредоточиться на своем ос-
новном задании  создании идеально о сварно о ва.

MagicWave 190 и TransTig 230i  ком актн е универсальн е источники с оль им отен иалом. Мо-
дель MagicWave 190 од одит для сварки таки  металлов, как нер авею ая сталь и алюминий. тот 
источник итания в ра ат вает ток 190 А и имеет очень в сокий ко ффи иент ффективности. Одно 
из ключев  реиму еств для заказчиков  возмо ность ри нео одимости модернизировать модели 
190 и 230i с омо ью различн  функ иональн  акетов, о ес ечиваю и  такие возмо ности, как со-
ранение араметров сварки, PulsPro для оддер ки все  функ ий им ульсной сварки, до олнительную 

ре истра ию данн  и мониторин  редельн  значений араметров. Последнее свойство редоставляет 
свар ику возмо ность устанавливать редел  араметров и контролировать и  со людение.

Неот емлем м лементом новой серии является так е сварочн й источник TransTig 230i с ита-
нием только от остоянно о на ря ения  в одной ток составляет 230 А. Е о мо но до олнительно 
о орудовать системой идкостно о о ла дения. анная модель од одит для сварки лю  метал-
лов, кроме алюминия. Как и MagicWave 230i, TransTig 230i осна ен всеми коммуника ионн ми воз-
мо ностями. TransTig 230i мо ет о мениваться данн ми с дру ими устройствами через интерфейс  

luetooth, Wi-Fi и NFC. Все сварочн е систем  досту н  в версия  с оддер кой нескольки  на ря е-
ний, что озволяет ис ользовать и  в различн  страна  и в места  с различн ми на ря ениями сети.

Fronius International — австрийское предприятие с главным офисом в Петтенбахе и отделениями в 
Вельсе, Тальхайме, Штайнхаусе и Заттледте. Предприятие специализируется на системах для зарядки 
батарей, сварочном оборудовании и солнечной электронике. Всего штат компании насчитывает 4550 
сотрудников. Доля экспорта составляет 89 %, что достигается благодаря 30 дочерним компаниям, а 
также международным партнерам по сбыту и представителям Fronius более чем в 60 странах. Благода-
ря первоклассным товарам и услугам, а также 1242 действующим патентам, Fronius является лидером 
в этой области технологий на мировом рынке.

ООО « ОН Ус УК А НА» 
07455, Киевская о л., роварской р-н, 
с. Кня ичи, ул. слав , 24 
Тел.: 38 044 277-21-41  факс: 38 044 277-21-44 
Е-mail: sales.ukraine@fronius.com 
www.fronius.ua

сточник итания MagicWave 190 идеально од-
одит для сварки черной и нер авею ей стали и 

алюминия
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Роботизация сварочных производств — аргументы «ЗА»
В недалеком ро лом в ма иностроении Украин  сло ился стойкий стереоти , что ром ленн е 

ро от   то доро ая те ника, тре ую ая в соко рофессионально о ерсонала, и ее ра ионально ри-
менять в условия  массово о или кру носерийно о  роизводства. тот миф основан на следую ем.

Во- ерв , ри расчете ффективности внедрения ро ототе ническо о ком лекса ( ТК) зача-
стую рименяется не олная методика. Учит вается рямая сдельная зар лата свар ика, но ри том 
у ускаются:

▪ рям е и косвенн е нало и на основную зара отную лату
▪ до олнительная зара отная лата
▪ рас од  на содер ание одсо н  оме ений (раздевалки, ду , туалет , столов е и т. ,)  
▪ ко ффи иент, учит ваю ий возмо ность ес рер вной ра от  ТК  за счет отсутствия сменно-

сти ра от, от усков, ольничн , не роизводительн  отерь
▪ сни ение затрат на сварочн е материал  ( роволока, за итн й аз) и лектро нер ию
▪ умень ение трудоемкости на зачистку сварн  вов
▪ исключение затрат на о учение и ереаттеста ию квалифи ированн  свар иков.
Во втор : 
▪ не елание и неумение ерсонала ред риятия вникать в нов е те ноло ические ро есс . Отсю-

да оявляются в ну денн е административн е мер   ривлечение нов  с е иалистов до олни-
тельно к имею емуся ерсоналу, что ставит од удар оку аемость инвести ий и создает анта онизм в 
коллективе. Здесь е следует сказать о ро лематичности ривлечения в роект о ератора- ро рам-
миста ТК дол но о уровня од отовки.

В третьи : 
▪ считается, что ро отизированная сварка редназначена для оль и  о емов родук ии  на ример, 

серийно о роизводства автомо илей. При том модельн й ряд не дол ен меняться в течение ряда лет
▪ недостаточная и кость ТК. оль инство руководителей считают, что и  ред риятия роизводят 

сли ком маленькие артии товаров для то о, что  инвестировать в ро отизированную систему.
В четверт :
▪ ро ототе нические ком лекс  часто ломаются, и  ремонт доро остоя ий и занимает мно о време-

ни. сло но найти с е иалистов о ремонту и о слу иванию.
Таков  основн е миф , котор е заставляют думать о том, что ром ленн е ро от   то до-

ро ая те ника, тре ую ая в соко рофессионально о ерсонала  и е  ра ионально рименять ли ь в 
условия  массово о или кру носерийно о  роизводства.

Те ерь о том, как о стоят дела о изло енн м ро лемам на самом деле.
По ервому во росу.
Привлекая реальн е ис одн е данн е кономической ффективности рименения ТК свое о 

ред риятия, в  олучите о идаем й срок оку аемости инвести ий, что омо ет ринять о основан-
ное ре ение. екоменда ия  ис одн е данн е дол н  отра ать реальн е значения, а не ть 
« ритянут  за у и».

В результате в  олучите срок оку аемости инвести ий и смо ете ринять о основанное ре ение.
По второму во росу.
с момента оявления сварочн  ро отов роизводители остоянно совер енствовали ро есс на иса-

ния ра очи  ро рамм, стремясь е о максимально у ростить и тем сам м о ле чить изнь уду е о о ера-
тора- ро раммиста. се одня та ро лема ре ена с омо ью ро рамм  Kineti , разра отанной фирмой 
« oboti » (Канада)  рин и иально новой ро рамм  о учения ро отов. су ествуют одо н е ро рам-
м  и у дру и  разра отчиков. анная те ноло ия о-
зволяет о ератору руками ереме ать сварочную 
орелку ро ота вдоль всей линии сварно о ва, а за-

тем с омо ью ульта внести в амять траекторию 
дви ения и о ределить араметр  сварки.

По третьему во росу.
современн е ТК с осо н  в автоматическом 

ре име роизводить струю замену инструмен-
та. По тому елесоо разно окру ить устройство 
ро отизированной сварки различн ми сменн ми 
инструментами. о от мо но за ро раммировать, 
что  он весь день ра отал только в оло ении 
А с о ределенн м ком лектом инструмента, или 
о еременно  в оло ения  А, В и с, роизводя 

мелкие артии ка дой детали. Гнезда для инстру-
ментов разра отан  для строй замен . О ера-
тору достаточно все о ар   дви ений для олной 

о отизированн й ком лекс для сварки задни  ортов 
самосвалов
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смен  одно о ком лекта на дру ой. о от ранит в амяти мно ество разн  ро рамм и остается ли ь 
ереключить ро рамму, что  ро от начал сварку совер енно дру ой детали.

      РТК
Вам не ну но самостоятельно од ирать конфи ура ию и ком лекта ию ТК. Вам нео одимо ра-

вильно составить те ническое задание на тре ую ийся ком лекс и о ратиться к с е иалистам. 
Научно- роизводственная фирма «Те ва онма » на ротя ении 10 лет является инте ратором ро отов 

Fanuc в Украине. Как равило, редло ение включает несколько вариантов ре ения задачи.
Вам останется сделать в ор в ользу одно о из ни . На е ред риятие кроме оставки о орудова-

ния роизводит монта , разра ат вает те ноло ию, о учает ерсонал заказчика.

По четвертому во росу.
современн е ком лекс , как равило, осна ен  в одом US , что озволяет ереносить в амять 

ро ота ро рамм , созданн е удаленно ри омо и of ine ро раммирования. Кроме то о, имеется 
функ ия одключения к сети Internet для online связи с остав иком, осу ествляю им арантийное 
или осле арантийное со рово дение. Как оказ вает рактика, 99  с оев ком лекса роис одит из-
за о и ки о ератора или ро раммиста ТК (не равильно установленная  в ТК деталь, некачествен-
ная с орка од сварку, о и ка ри создании ро рамм  и т. .). ти о и ки ле ко диа ностируются и 
устраняются на месте. Остав ийся 1   с ой ро рамм . иа ностика и устранение роизводится 
дистан ионно ез отерь времени. В крайне редки  случая  тре уется в езд с е иалиста-инте рато-
ра на место. Здесь ре аю ий фактор  ео рафическая удаленность и о язательность остав ика. 
Условия арантийно о или осле арантийно о о слу ивания  дол н  ть о язательно учтен  в до о-
воре на оставку.

Е       РТК
Повышение производительности

Один из основн  с осо ов о основать затрат  на ро ота, то сравнить роизводительность ТК с 
роизводительностью, которую в  имеете в данн й момент с рименением ручной или олуавтомати-

о отизированн й ком лекс для сварки о еречн  а-
лок ва онов

о отизированн й ком лекс для сварки стенок 
контейнеров

о отизированн й ком лекс для сварки ото ительн  
котлов

о отизированн й ком лекс для сварки оков  ор-
тов самосвалов
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ческой сварки. Во мно и  случая  сварка ро отом в олняется в 2-5 раз стрее, чем лю м дру им 
с осо ом. то значит, что за ка д й час в  в устите в 2-5 раз оль е деталей, чем в ускаете сей-
час. На ример, система тандемной сварки MI , которая одновременно ис ользует две ду и, о еди-
ненн е ро отом, мо ет в раз  увеличить роизводительность.

Высокая надежность
авайте ризнаем, наемн е ра очие ино да вают ненаде н ми, они мо ут не оявиться на ра о-

те, у ни  мо ет ть неудачн й день. о от  наде н , они мо ут ра отать кру лосуточно, ез отд а 
или о еденно о ерер ва. К тому е, с ро отами в  за удете, что такое текучка кадров. Они лояльн  
к ва ей ком ании и не уйдут, осле то о как в  и  о учите.

Возможность увеличить объемы
Ко да в  од и ете нов й контракт, или за отите рас ирить диа азон в олняем  ра от, ро от  с 

ле костью с равятся с до олнительн м о емом. А оскольку они занимают мень е ра оче о ростран-
ства, чем люди, о мере рас ирения роизводства вам не ридется волноваться о здания , аренде или 
оку ке до олнительн  ло адей. В оль инстве случаев ро от  оку аются в течение олу ода.

Гарантированное качество
Ка д й раз ро от удет в олнять одинаковую сварку в одной и той е точке. Таким о разом, он 

омо ает роизводителю ов сить качество и ффективность. с ро отами ком ания инвестирует в 
товар на еред, ез нео одимости ис равлять дефект  осле и  возникновения, как то часто вает 
с ручной или олуавтоматической сваркой.

ля роверки сварн  вов, в олненн  ро отом, о чно достаточно визуально о осмотра. При олу-
автоматической или ручной сварке мо ут онадо иться до олнительн е ис тания, такие как в орочн й 
разру аю ий контроль, радио рафия или ветная дефектоско ия.

Экономия на сварочном материале
Поку ка ро ота сократит нало ения сли ком оль о о ва, что часто возникает ри ручном ис ол-

нении. При ра оте лектросвар ика за ас рочности у е зало ен в ка д й сварной ов, котор й он 
в олняет. В результате он, как равило, ис ользует оль е рисадочно о металла, чем нео одимо, 
а так е делает чрезмерное усиление ва. Точность ро ота намно о в е, он ис ользует ровно столько 
рисадочно о материала, сколько нео одимо. К тому е, ри ро отизированной сварке мень е раз-
р з ивания и, как следствие, рас од сварочной роволоки ни е на 10-15 .

Сокращение затрат на обучение
Как м  у е оворили, се одня очень сло но найти квалифи ированно о ра оче о. В меняю и ся 

кономически  условия  оказ вается, что на р нке труда не ватает квалифи ированн  свар иков. 
Все оль е молод  людей стремятся олучить в с ее о разование. то означает не ватку молод  
с е иалистов, котор е заменили  с е иалистов енсионно о возраста. Ком ании тратят о ромн е 
сумм  дене  на оиск и о учение свар иков, намно о оль е, чем они сами осознают. олее то о, ри 
ра оте, тре ую ей со людения равил те нической кс луата ии, свар ики остоянно дол н  ро о-
дить ере од отовку и одтвер дать свои нав ки. Некотор е ред риятия да е о ес ечили ра отни-
ков со ственн ми уче н ми ентрами. По сравнению с о латой труда квалифи ированно о свар ика, 
намно о де евле нанять ко о-то, кто росто удет за ру ать и раз ру ать ТК.

Контроль за качеством во время сварки
современное ро раммное о ес ечение ро отов озволяет ком аниям улуч ить ро есс контроля 

роизводства. На ример, ПО сле ения за ду ой, которое следит, за ис вает и составляет отчет  с 
данн ми сварки в ре име реально о времени. анн е мо ут осту ать в ентральную азу ранения 
через интернет (локальную сеть). ру ое ПО автоматически ис равляет о и ки и о ес ечивает -
строе ре ение ро лем  в случае нео иданной о и ки ро ота, если она возникнет.  в завер ение, 
за ита аролем и ведение урнала со тий о ес ечат теку ую сводку лю  изменений в ро ессе 
ро отизированной сварки за о ределенн й ериод времени. Все ти акет  ПО разра отан , что  
омочь ком аниям оддер ивать в сокий стандарт качества да е в случае замен  ерсонала.

Надеемся, ти ар умент  омо ут вам ринять о основанное ре ение в ользу ро отиза ии ва е о 
роизводства. ля оль инства роизводителей ро отиза ия и автоматиза ия дол н  ть ли ь во-
росом времени. Если в  со ираетесь установить ро ота в ерв е, в ирайте наде но о инте ратора, 

котор й в тесном сотрудничестве с вами разра отает систему, соответствую ую ва им индивидуаль-
н м о еланиям. ля лю о о роекта о автоматиза ии сварки так е ва н  те ническая оддер ка и 
о учение. Помните, что задачи автоматиза ии и ро отиза ии  снизить роизводственн е затрат  и 
ов сить качество сварки.

Будьте уверены, роботы помогут Вам в достижении этих целей!
алаевский .Н., начальник отдела маркетин а. 

ООО «Научно- роизводственная фирма «Те ва онма ».
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Межотраслевой учебно аттестационный центр
Института электросварки им Е О Патона НАН Украины

Программы профессиональной подготовки на г
Шифр 
курса Наименование программы Продолжи

тельность
Сроки

проведения

Повышение квалификации инженерно технических работников 

101 Подтверждение профессиональной компетентности координаторов 
(руководителей) сварочных работ согласно ДСТУ ISO 14731 «Коор-
динация сварочных работ. Задачи и функции» 

сертификация 3 недели (112 ч) июнь, октябрь

102 ресертификация 24 ч март, июнь, ноябрь 

103 Расширение области аттестации координаторов (руководителей) сварочных работ 6 ч апрель, ноябрь
106 Техническое руководство сварочными работами при ремонте дей-

ствующих трубопроводов (под давлением) 
подготовка и аттестация 2 недели (72 ч) по мере комплектования 

групп 107 переаттестация 22 ч 
109 Техническое руководство работами по контактной стыковой сварке железнодорожных рельсов. 72 ч март

111 Подготовка и аттестация председателей комиссий по аттестации сварщиков - экспертов
Украинского аттестационного комитета сварщиков (УАКС) 3 недели (112 ч) декабрь 

112 Расширение области аттестации председателей комиссий по аттестации сварщиков –
экспертов УАКС (согласно НПАОП 0.00-1.16-96) 8 ч январь, май, октябрь 

1121 Расширение полномочий экспертов УАКС на право аттестации сварщиков согласно 
ДСТУ EN ISO 9606-1 24 ч 

по мере комплектования 
групп 

1122 Расширение полномочий экспертов УАКС на право аттестации сварщиков пластмасс согласно 
ДСТУ EN 13067 72 ч 

113 
Подготовка и аттестация 
членов комиссий по атте-
стации сварщиков: 

специалистов технологических служб, отвечающих за организацию 
аттестации сварщиков  2 недели (72 ч) 

по мере комплектования 
групп114 

специалистов служб технического контроля, отвечающих за кон-
троль сварных соединений (включая специальную подготовку к 
аттестации по визуально-оптическому методу контроля) 

2 недели (74 ч) 

115 специалистов служб охраны труда предприятий 2 недели (74 ч) 

116 Расширение области аттестации членов комиссий по аттестации сварщиков – специалистов тех-
нологических служб по сварке  (согласно НПАОП 0.00-1.16-96) 6 ч ноябрь 

117 Расширение полномочий членов комиссий по аттестации сварщиков – специалистов технологиче-
ских служб по сварке на право аттестации сварщиков согласно ДСТУ EN ISO 9606-1 24 ч 

по мере комплектования 
групп 

118 Расширение полномочий членов комиссий по аттестации сварщиков – специалистов по техниче-
скому контролю на право аттестации сварщиков согласно ДСТУ EN ISO 9606-1 24 ч  

119 Подтверждение полномочий (переаттестация)  
председателей комиссий по аттестации сварщиков - экспертов УАКС: 20 ч январь, апрель, май, 

июль, сентябрь, ноябрь 

120 
Подтверждение полномочий 
(переаттестация) членов 
комиссий по аттестации 
сварщиков: 

специалистов технологических служб по сварке 20 ч апрель, май, июль, 
сентябрь 

121 специалистов по техническому контролю 16 ч 
февраль, май, июль,  

октябрь122 специалистов по техническому контролю (включая спец. подготовку 
к аттестации по визуально-оптическому методу контроля) 36 ч 

123 специалистов по охране труда 16 ч 
130 

Переподготовка специали-
стов сварочного производ-
ства по программам Между-
народного института сварки 
(МИС) с присвоением ква-
лификации: 

Международный инженер по сварке 453 / 128 ч1 

апрель, ноябрь 
132 Международный технолог по сварке 372 / 91 ч1 
134 Международный специалист по сварке 248 / 60 ч1 
135 Международный практик по сварке 114 ч 
136 Международный дизайнер (конструктор) по сварке 40 ч по согласованию с МИС
137 

Международный  
инспектор по 

сварке 

полного уровня 230 ч 

сентябрь 

140 стандартного уровня 170 ч 
139 базового уровня 115 ч 

149 
специалистов, которые имеют квалификацию 
«Международный инженер / технолог по 
сварке» 

76 / 78 ч 

141 Металлографические исследования металлов и свар-
ных соединений 

специальная подготовка и аттестация 2 недели (72 ч) июль
142 переаттестация 22 ч май, июль, сентябрь
143 Физико-механические испытания материалов и свар-

ных соединений 
специальная подготовка и аттестация 2 недели (72 ч) 

по мере комплектования
групп 

144 переаттестация 20 ч 
145 Эмиссионный спектральный анализ (стилоскопирова-

ние) металлов и сплавов 
специальная подготовка и аттестация 2 недели (74 ч) 

146 переаттестация 22 ч 
151 Производство сварочных материалов: организация, технологии и системы управления качеством

2 недели (72 ч) по согласованию 
с заказчиком 152 Ремонт, восстановление и упрочнение изношенных деталей

153 Технологические процессы и обеспечение качества в авиастроении 76 ч 
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 ематические семинары (возможно проведение на территории заказчика)  

161 Нормативно-техническая документация в сварочном производстве, состояние и перспективы 2 дня (16 ч) март, июнь
162 Обеспечение качества сварки. Требования национальных и международных стандартов 2 дня (16 ч) апрель, июнь, октябрь
163 Изготовление конструкций из стали согласно требований ДСТУ EN 1090 32 ч февраль

Повышение квалификации педагогических работников системы
профессионально технического обра ования в области сварки

203 Повышение квалификации мастеров (инструкторов) производственного обучения по сварке с 
присвоением квалификации «Международный практик по сварке (IWP)» 112 ч 

по согласованию 
 с заказчиком 

204 
Повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин профессионально-
технических учебных заведений по направлению «Сварка» с присвоением квалификации «Между-
народный специалист по сварке (IWS)» 

72 ч 

Профессиональная подготовка переподготовка и повышение квалификации
квалифицированных рабочих в области сварки и родственных технологий

 (с присвоением квалификации в соответствии с национальной и международной квалификационными системами) 

 урсовая подготовка С А И О

301 ручной дуговой сварки покрытыми электродами (c присвоением национальной и международной 
квалификации) 9 недель (356 ч)

постоянно,  
(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 

302 ручной дуговой сварки неплавящимся металлическим электродом в инертных газах (TIG) 
(c присвоением национальной и международной квалификации) 5 недель (192 ч)

303 газовой сварки (c присвоением национальной и международной квалификации) 3 недели (116 ч)

304 механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG) 
(c присвоением национальной и международной квалификации) 7 недели (276 ч)

306 автоматической дуговой сварки под флюсом / в защитных газах 3 недели (112 ч)
307 электрошлаковой сварки 3 недели (112 ч)
308 контактной (прессовой) сварки (рельсов, промышленных трубопроводов) 3 недели (112 ч)

309 пластмасс (сварка трубопроводов из полиэтиленовых труб) с аттестацией в соответствии с 
ДСТУ EN 13067 5 недель (196 ч)

 Подготовка свар иков по программам Международного института сварки с присвоением
квалификации   

310 Международный сварщик угловых швов (IFW) с аттестацией по ДСТУ EN ISO 9606-1 130 – 210 ч2 постоянно,  
(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 

312 Международный сварщик плоских соединений (IPW) с аттестацией по EN ISO 9606-1 250 – 380 ч2 
315 Международный сварщик труб (ITW) с аттестацией по EN ISO 9606-1 360 - 510 ч2 
318 Международный практик-сварщик (IWP) с аттестацией по EN ISO 9606-1 35 - 153 ч2 

 Переподготовка С А И О с присвоением квалификации
Международный свар ик  

321 переподготовка сварщиков ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА) с аттестацией 
по ДСТУ EN ISO 9606-1 74 - 112 ч2 

постоянно,  
(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 
322 переподготовка сварщиков механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защит-

ных газах (MIG/MAG) с аттестацией по ДСТУ EN ISO 9606-1 76 - 118 ч2 

323 переподготовка сварщиков ручной дуговой сварки неплавящимся металлическим электродом в 
инертных газах (TIG)с аттестацией по ДСТУ EN ISO 9606-1 74 - 78 ч2 

 Повышение квалификации С А И О  

330 ручной дуговой сварки покрытыми электродами 2 недели (72 ч)
постоянно,  

(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 

331 ручной дуговой сварки неплавящимся металлическим электродом в инертных газах 2 недели (72 ч)
332 газовой сварки 2 недели (72 ч)
333 механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG) 2 недели (72 ч)
334 механизированной дуговой сварки порошковой проволокой 2 недели (72 ч)
335 автоматической дуговой сварки под флюсом / в защитных газах 2 недели (72 ч) по согласованию 

 с заказчиком 336 электрошлаковой сварки 2 недели (72 ч)
 урсовая подготовка контролеров нера руша его контроля  

343 Специализация - визуально оптический контроль 72/196 ч3

индивидуальная 
подготовка 

по согласованию 
 с заказчиком 

344 Специализация – радиографический контроль 72/196 ч3

345 Специализация – ультразвуковой контроль 72/196 ч3

346 Специализация – магнитопорошковый контроль 72/196 ч3

347 Специализация – капиллярный контроль 72/196 ч3

 елевая подготовка и подтверждение квалификации  
362 

Персонала, занимающегося 
нанесением защитных покрытий 

электродуговым напылением 3 недели (112 ч) 

по согласованию 
 с заказчиком 

363 газопламенным напылением 3 недели (112 ч) 
364 детонационным напылением 3 недели (112 ч) 
365 плазменным напылением 3 недели (112 ч) 



И ОРМА ИЯ

72 ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №11-12, 201

 

366 специалистов по поверхностной закалке колесных пар на установке высокотемпературной закалки 
У ПЗ - 2М» 72 ч 

по согласованию 
 с заказчиком 

367 
сварщиков механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах выпол-
няющих наплавку остряков, крестовин стрелочных переходов железнодорожных путей с аттеста-
цией согласно СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 

5 недель (194 часа) 

Аттестация персонала сварочного прои водства

400 Аттестация координаторов (руководителей) сварочных работ в соответствии с ДСТУ ISO 14731 8 ч проводится по окончании 
курсов 101-109 

401 Специальная подготовка и аттестация сварщиков в соответствии с правилами НПАОП 0.00-1.16-
96 и стандартами ДСТУ EN ISO 9606-1,2,3,4,5, ДСТУ ISO14732 72 ч 

постоянно

402 Дополнительная и внеочередная аттестация сварщиков согласно с НПАОП 0.00-1.16-96 24 ч 

403 Периодическая аттестация сварщиков в соответствии с НПАОП 0.00-1.16-96,
ДСТУ EN ISO 9606-1,2,3,4,5 32 ч 

405 Специальная подготовка и аттестация сварщиков авиационной промышленности в соответствии с 
ДСТУ ISO 24394 72 ч 

406, 
457 

Периодическая аттестация сварщиков в соответствии с международными (европейскими) 
стандартами EN ISO 9606-1 24 ч 

407 Специальная подготовка и аттестация операторов автоматической сварки плавлением 
в соответствии с стандартом ДСТУ ISO 14732  2 недели (72 ч) 

411 Специальная подготовка и аттестация сварщиков на допуск к выполнению
сварочных работ при ремонте действующих магистральных трубопроводов (под давлением) 3 недели (112 ч) 

по согласованию 
 с заказчиком 

412 Периодическая аттестация сварщиков на допуск к выполнению сварочных работ при ремонте 
действующих магистральных трубопроводов (под давлением) 32 ч 

413 Специальная подготовка и аттестация операторов-сварщиков контактно-стыковой сварки рельсов 
в соответствии с ДСТУ ISO 14732 и СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 2 недели (72 ч) проводится по окончанию 

курса 308 

414 Аттестация сварщиков пластмасс в соответствии с ДСТУ EN 13067 (сварка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб)  проводится по окончании 

курса 309 

415 Периодическая аттестация сварщиков пластмасс (сварка трубопроводов из полиэтиленовых труб) 
в соответствии с ДСТУ EN 13067 32 ч ежеквартально 

421 

Специальная подготовка  
дефектоскопистов  
к сертификации согласно 
ДСТУ EN 9712 

ультразвуковой контроль 
32 / 36 / 64 (  ур) ч 4 

индивидуальная 
подготовка 

по согласованию 
 с заказчиком 

423 40 / 48 / 72 / 80 /144 
(  ур) ч 4 

427 
радиографический контроль 

36 / 40 72 (  ур) ч 4 

430 40 / 48 / 76 / 80 / 152 
(  ур) ч 4 

433 
визуально-оптический контроль 

16 / 20 / 30 (  ур) ч 4 

436 20 / 24 / 35 / 40 / 70 
(  ур) ч 4 

448 Переаттестация сварщиков контактной стыковой сварки железнодорожных рельсов согласно 
требованиям    и   32 ч февраль 

 ренинги тестирование и подтверждение квалификации   

501 Профессиональное тестирование и подтверждение квалификации сварщиков механизированной
дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG 4 – 12 ч 5

по согласованию
 с заказчиком 

502 Профессиональное тестирование и подтверждение квалификации сварщиков ручной дуговой 
сварки неплавящимся металлическим электродом в инертных газах (TIG) 4 – 12 ч 5 

503 Профессиональное тестирование и подтверждение квалификации сварщиков ручной дуговой 
сварки покрытыми электродами (ММА) 4 – 16 ч 5 

512 Практические тренинги по различным способам сварки 8 – 32 ч 5 

Продолжительность обучения определяется в зависимости от базовой профессиональной подготовки и опыта работы в свароч
ном производстве
Продолжительность обучения зависитотспециализации
Длительность программыопределяется по результатам входноготестирования
Продолжительность обучения указывается в направленииОСП орган по сертификации персонала
Длительность программы зависитотусловий и характера испытаний
 По согласованию сЗаказчиками возможно проведение обучения по другим программам не вошедшим в данный перечень
 На период обучения слушателям предоставляетсяжилье с оплатой за наличный расчет
 Стоимость обучения определяется при заключении договора
 Для приема на обучение необходимо направить заявку с указанием шифра курса количества специалистов и почтовых рекви

зитов предприятия

Украина г иев ул Антоновича        
      

 


