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МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС
ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім. Є.О. ПАТОНА
Музейний комплекс ІЕЗ ім. Є.О. Патона, створений наказом дирекції № 445 від 11.12.1984 р. і
підписаний директором академіком Борисом Патоном, є логічним наслідком патонівського стилю
пропагування знань і досягнень української науки.
Історія експозиції музею почалася більш як сто
років тому. На початку ХХ сторіччя визначний
учений мостобудівник і педагог, а з жовтня 1906
по жовтень 1907 рр. декан інженерного відділення
КПІ Євген Оскарович Патон, створює в Київському політехнічному інституті експозицію типових
вузлів ґратчастих конструкцій дерев’яних мостів,
кабінет моделей інженерних споруджень і внаслідок цього призначається завідувачем інженерним
музеєм інституту. Майже піввіку поспіль, вже працюючи директором Інституту електрозварювання,
він організує музей зварювальної техніки. В обох
випадках експонати і супутня інформація дозволяли молодим інженерам не тільки закріпити отримані під час навчання у вищій школі науково-технічні знання, але й успішно використовувати їх у
проектуванні принципово нових споруд і машин.
Сьогоднішній музейний комплекс розташований у п’яти залах загальною площею майже
350 м2, знаходиться у Головному корпусі по вулиці
В. Антоновича, 69.
Початок експозиції традиційний. У центральному залі меморіального музею Євгена Оскаровича Патона в документальних матеріалах показані
роки його навчання в Королівському саксонському
вищому технічному училищі м. Дрездена (1888–
1894 рр.) Далі експозиція розповідає про неординарний шлях сходження Є. Патона на вершину
науково-викладацької майстерності у сфері вищої освіти. Так, наприклад, вже в 1891 р. йому,
студенту 3-го курсу, доручали заміну захворілих
професорів. З 1894 р. він – асистент кафедри мостобудування професора Вільгельма Френкеля.
Наприкінці 1896 р., після здачі екзаменів з 12-ти
предметів, що складали різницю між курсом Дрезденської вищої школи й Інституту інженерів шляхів сполучення у Петербурзі, а також підготовки
пʼяти проектів, що дають право на одержання російського диплома, одержавши зазначений диплом,
випускник Дрезденського інституту стає позаштатним викладачем Петербурзького інституту шляхів
сполучення, а з вересня 1897 р. викладачем Московського інженерного училища. Після успішного
захисту дисертації в 1901 р. Є.О. Патон професор
кафедри мостів Московського училища інженерів
шляхів сполучення; з 1904 р. – ординарний професор кафедри мостів інженерного факультету КПІ;
з 1906 – декан цього факультету. На протязі всьо-
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го життя діяльність Євгенія Оскаровича Патона
пов’язана з Київським політехнічним інститутом.
Паралельно з відображенням наукової і викладацької діяльності Патона, в експозиції музею
представлене його становлення як практика.
У 1894 р. інженер технічного відділу Дрезденського залізничного вузла, молодий фахівець
Є.О. Патон здійснює реконструкцію головного залізничного вокзалу, з 1895 плідно працює на мостобудівному заводі «Гутехофну-схютте» в Обергсхаузені, а у 1896 р. по сумісництву інженером для
перевірки розрахунків по мостах служби шляху
Миколаївської залізниці.
Наступні 12 років відзначені практичною
реалізацією масштабних інженерних задумів
Є.О. Патона: у 1897 р. побудований шляхопровід на Московсько-Ярославській залізниці; 1904 –
споруджено кілька мостів через ріки на території
Росії. Особливо відзначимо 1908–1910 рр., коли
були спроектовані і споруджені арковий міст над
Петровською алеєю у Києві і Мухранський міст
через ріку Куру у Тіфлісі.
На початку Першої світової війни Є.О. Патон
організує мостову секцію Київського військово-промислового комітету, створює проекти різних мостів для військового відомства, конструкції
розбірних мостів, відпрацьовує прогресивні методи іспиту мостів.
Розділ будівництва клепаних мостів закінчується фотоматеріалами і макетом моста ім. Є. Бош
через р. Дніпро у Києві.
Наступні експозиції відкривають нову сторінку
життя і творчості Є.О. Патона – допитливого дослідника, видатного вченого, організатора і керівника, творця нової техніки і технології зварювання, визначного мостобудівника. Період з 1899 по
1928 рр. знаменується публікацією біля 90 праць з
мостобудування, а з 1929 по 1953 – біля 150 робіт
у новій для нього сфері зварювання. До речі, багато примірників виданих наукових розробок зберігаються на полицях книжкових шаф нашого музею.
У 1929 р. Євгеній Патон обирається дійсним
членом Всеукраїнської академії наук (ВУАН). Особливо слід зазначити той факт, що його творчість
відкрила безліч невідомих раніше шляхів інтенсивного розвитку нових напрямків у світовій зварювальній науці.
Далі експозиції музею розкривають тему автоматизації процесу зварювання, етапи створення і
застосування в народному господарстві нової прогресивної технології – зварювання під флюсом, за
яку в березні 1941 р. Патон одержав Сталінську
премію, а у 1943 р. за заслуги перед батьківщиISSN 0005-111X АВТОМАТИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ, №4, 2022
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ною Є.О. Патонові присуджується звання Героя
соціалістичної праці. Того ж року вручається ряд
урядових нагород його співробітникам.
На спеціальному стенді проілюстрована знаменна подія в житті інституту – повернення ІЕЗ
на чолі з Патоном у Київ у червні 1944 р.
Фінальна експозиція центрального залу музею
Є.О. Патона присвячена розробці, проектуванню
і спорудженню найбільшого в ті роки (довжина
1542 м) суцільнозварного моста через р. Дніпро в
Києві. У 1995 р. Асоціація зварювальників США
визнала київський суцільнозварний міст ім. Є.О.
Патона найкращою капітальною спорудою середини ХХ ст., побудовану за оригінальною технологією, що не мала аналогів в світовій практиці.
Відповідний диплом зберігається і експонується в
нашому музеї.
Стендові експозиції та експонати другої зали
музею – меблі і особисті речі академіка Є.О. Патона – зберігають атмосферу кабінету директора
інституту, де присутній дух творчості та цілеспрямованості керівника визнаного в країні та за її межами дослідницького центру. Атмосфера кабінету
сувора, аскетична і відображає реальні умови роботи науковця того часу.
Третій зал музею представляє відвідувачам перенесений із житлового фонду домашній кабінет
вченого, що включає його письмовий стіл, бібліотеку і куточок відпочинку. Оригінальні світлини
дають уяву про студентські роки, родину, дітей.
Стримано, спокійно але й затишно.
Наступні зали музейного комплексу присвячені історії Інституту електрозварювання, що з
1945 р. носить імʼя академіка Є.О. Патона. У головній експозиції відображений початок діяльності інституту, що в той час розташований в
невеликому будинку на вул. Короленка, 94. Саме
там знаходилась експериментальна майстерня
невеликої групи натхненних ентузіастів, що займалися комплексними дослідженнями зварних
конструкцій, металургією процесу зварювання, металознавством зварних зʼєднань, фізикою
дугового розряду. У 1935 р. інститут нараховував у 3-х відділах і майстернях 10 наукових
співробітників і 23 фахівців зварювання та суміжних професій.
В музеї представлені етапи розвитку найбільш
визначного у світі центру зварювальної науки. В
експозиції відображене нарощування темпу інтенсифікації досліджень і впровадження розробок,
продиктоване вимогами до тогочасного історичного етапу розвитку промисловості: у 1931 р. організовані перші всеукраїнські курси з електрозварювання при ВУАН, з 1931 по 1937 рр. розроблені
і випробувані три різні моделі автоматичних зварювальних голівок, у 1939–1940 рр. – побудований перший зварювальний трактор. Тоді ж виготовляються серійні голівки для зварювання під
флюсом, а в грудні 1940 р. у відповідності до поISSN 0005-111X АВТОМАТИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ, №4, 2022
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станови уряду СРСР двадцять заводів впроваджують автоматичний варіант цього виду зварювання. В музейній експозиції демонструються зразки
і моделі згаданої техніки: 18 одиниць натурних
зразків і макетів зварювального обладнання, в
тому числі перший універсальний мікроскоп, придбаний інститутом у 1938 р.
У ті непрості роки академік Патон прокладає
нові шляхи пропагування і практичного залучення уваги громадськості до новітніх досягнень зварювальної техніки і технологій: зокрема він створює пересувний вагон-лабораторію, що курсував з
командою фахівців-інструкторів та зварювальним
обладнанням по усій величезній тоді країні.
Головна експозиція музею історії інституту завершується матеріалами про найбільш видатних
учених, які пройшли наукову школу Є.О. Патона
і склали основу найбільшого науково-технічного
комплексу, що виріс з невеликого колективу самовідданих соратників Євгенія Оскаровича початку
1940-х років.
Тематичні експозиції, як різновиди головної,
побудовані на макетах і натурних зразках устаткування, ілюструють фундаментальний внесок
патонівців у розвиток будівництва газонафтопроводів, рухомого складу залізниць, обладнання для вугільної промисловості, спеціальної техніки, напівавтоматів для зварювання під флюсом,
впровадження принципово нової технології секційної зборки і зварювання корпусів річкових
та морських суден. Не тільки для рядового відвідувача музею, а й для фахівців великий інтерес являють мікроплазмове зварювання тонколистових конструкцій товщиною 0,1…1,0 мм,
виготовлення зварних листових конструкцій методом рулонування.
Експозиції музею цілеспрямовано корелюються з хронологією наукової діяльності ІЕЗ, що органічно відбито в побудові тематичного і тематико-експозиційного планів. Прикладом є експозиції
«Зварні мости і зварні конструкції», «Зварювання
найбільших доменних печей», «Зварювання об-
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садних труб над устям шпар», а також заключна
експозиція 4-ого залу музею «Суцільнозварна телевізійна вежа в м. Києві».
Далі представлене автоматичне зварювання титана під флюсом. Тут розкривається метод, за допомогою якого співробітникам інституту вдалося
спростувати помилкове уявлення тодішньої науки,
що титан і його сплави можна варити лише в середовищі аргону.
Великий розділ присвячений ряду технологій,
створених на основі відкриття контактного зварювання оплавленням: зварюванню кільцевих
заготівель у машинобудуванні, зварюванню магістральних трубопроводів і рейкових шляхів, зварюванню конструкцій з уніфікованих елементів.
Окремо представлене дифузійне зварювання металевих і неметалевих матеріалів, наплавлення й
ізотермічне напилювання.
Спеціальний розділ розповідає про практичний внесок патонівців в дослідження космосу, з
підкресленням унікальності вітчизняних космічних технологій. Тут представлені: установка «Вулкан», що дозволила космонавтам Кубасову В. та
Шоніну Г. на кораблі «Союз-6» 16 жовтня 1969 р.

Мікроскоп фірми БУШ 1938 р.
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уперше виконати експерименти по зварюванню
в космосі; установка «Испаритель», завдяки якій
вперше за допомогою зварювального процесу вдалося нанести захисні покриття на вироби в умовах космічного вакууму; установка УРІ, на якій С.
Савицька 25 липня 1984 р. виконала зварювання у
відкритому космосі.
Представлене обладнання систем «Зарница» і
«Аракс», що забезпечили ежектування в космічний простір пучків електронів і в наукових цілях
викликали штучне північне полярне сяйво.
Визначний внесок колективу інституту в зміцнення оборонної промисловості країни в роки Другої світової війни увічнений у спеціальному меморіалі, розташованому під відкритим небом на території
озелененої рекреації. Біля встановленого на постаменті танка Т-34 розташована меморіальна дошка,
на якій викарбовані імена співробітників ІЕЗ, що у
воєнні роки зварювали танки у м. Нижній Тагіл.
Впродовж більш, ніж столітньої історії зварювання показало себе як незамінна, завжди сучасна, перспективна і гнучка технологія створення
нероз’ємних з’єднань, яка органічно вписувалась
у кожен новий етап науково-технічного прогресу.
Свого часу інформаційні матеріали, експонати,
фотографії, бібліотеку виданих праць, зразки зварювального обладнання збирали, зберігали, консервували для музею з фаховістю і любов’ю такі
науковці і соратники фундатора Інституту електрозварювання: к.т.н. Софья Островська, к.т.н. Лія
Гутман, к.т.н. Тамара Слуцька, Валентина Убель,
Борис Єфетов, к.ек.н. Всеволод Троїцький.
Сьогодні час ставить нові вимоги і завдання. Музей потребує суттєвих змін і вдосконалення, покращення технічного обладнання і збільшення цільових музейних експозицій. Конче необхідно створити
експозиційний фонд видатних учених інституту. До
прикладу, меморіальний куточок кабінету Володимира Євгеновича Патона територіально ізольований
від музею, практично не відвідується багато років,
а відтак повільно згаcає, як кажуть музейники. Доцільно було б знайти місце і розмістити цей куточок
пам’яті в Головному корпусі.
Всі ці питання та багато інших входять до наших планів у майбутньому. Головною метою музею завжди було, є і буде зацікавлення молоді, долучення її до всіх видів зварювальних технологій
та виробництва, від практичного зварювання до
наукових досліджень та досягнень.
Наразі музейний комплекс Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона активно сприяє збереженню, зміцненню і популяризації вітчизняних
традицій науково-технічної творчості, сформованих всесвітньо відомими засновниками зварювального виробництва та науки України.
Історію творять люди, а наука формує майбутнє.
Ольга Селіверстова,
завідувачка музею ІЕЗ ім. Є.О. Патона м. Київ
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FRONIUS iWAVE: ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ «3 в 1»,
ГОТОВНІСТЬ ДО ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАДАЧ
Серія інтелектуальних удосконалених пристроїв iWave від компанії Fronius встановлює
нові стандарти якості, гнучкості та можливостей
підключення. Джерело живлення TIG дозволяє
створювати ідеальні зварні шви при використанні будь-яких зварювальних матеріалів. Крім того,
завдяки ряду інноваційних функцій він забезпечує можливість виконання кількох процесів одночасно. Спеціальна модульна конструкція системи
призначена для виконання будь-яких вимог як зараз, так і в майбутньому.
Компанія Fronius створила серію iWave, щоб
гарантувати найвищу якість зварювання TIG, а
також бездоганні результати роботи з використанням різних матеріалів. Інноваційна функція
CycleTIG призначена для забезпечення максимального контролю зварювальної дуги та цілеспрямованого теплового впливу. Серед ключових
особливостей також можна відзначити удосконалений контроль над запаленням та максимальну
простоту використання завдяки інтуїтивно зрозумілому керуванню. iWave – це ідеальний вибір
в умовах, коли необхідно уникати утворення пор
і кольорів мінливості, наприклад, при зварюванні судин високого тиску, труб або при виконанні
вкрай суворих вимог у галузі медичних технологій, а також виробництва продуктів харчування.
Серія пристроїв тепер доступна в категорії потужності від 190 до 500 А.

Універсальне рішення з функцією Multiprocess
PRO
Можливість одночасного виконання кількох
процесів є дуже важливою, якщо повсякденна експлуатація вимагає постійного перемикання між
різними завданнями. Завдяки новітній технології TIG серія пристроїв iWave ідеально підходить
для зварювання стрижневим електродом навіть
за умови використання електродів з целюлозним
покриттям. Опція Multiprocess PRO відкриває користувачеві необмежений доступ до всіх процесів
MIG/MAG у категоріях потужності від 300 А. Як
результат, універсальна багатофункціональна система iWave дозволяє досягти найвищої якості під
час виконання будь-яких процесів зварювання.
Гнучкість, адаптація під вимоги клієнта
та можливість використання для майбутніх
завдань.
iWave – гнучка система, яка адаптується під
вимоги клієнта та надає користувачам можливість вибрати із широкого асортименту модульних зварювальних пакетів ті функції, які їм справді потрібні. Інші функції можна додавати в міру
потреби. Використання iWave не обмежується
стандартним зварюванням TIG або MIG/MAG:
система здатна виконувати весь діапазон функцій Fronius після модернізації зварювальних пакетів Cold Metal Transfer (CMT), Pulse Multi Control
(PMC) та Low Spatter Control (LSC).

iWave – це поєднання передового досвіду зварювання TIG,
максимального контролю та неперевершеної точності завдяки функції Fronius CycleTIG

Завдяки функції Multiprocess PRO висококласне джерело живлення TIG перетворюється на комплексну систему для зварювання MIG/MAG, яку можна модернізувати, доповнивши
стандартну програму пакетами CMT, PMC та LSC
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Можливості iWave практично безмежні: наприклад, у режимі
зварювання стрижневим електродом можна використовувати
електроди з целюлозним покриттям

Інтуїтивно зрозуміла динамічна концепція управління за допомогою графічного інтерфейсу забезпечує користувачам безпосередній доступ до необхідних налаштувань більш ніж на 30 мовах

Модульна конструкція системи дозволяє користувачам адаптувати пристрої iWave під свої індивідуальні потреби

Пристрої iWave підтримують основні стандарти
зв’язку та готові до викликів Індустрії 4.0. Сучасні рішення для бездротового підключення розширюють можливості роботи та гарантують безпеку,
дозволяючи використати весь потенціал пристрою.
Периферійні пристрої, такі як пульт дистанційного
керування або високотехнологічний зварювальний
шолом Vizor Connect, можна підключити за допомогою бездротової технології Bluetooth. Wi-Fi забезпечує зв’язок з іншими пристроями в межах однієї
мережі, що надає зварювальнику всі переваги циф-

рових можливостей, таких як центральне управління користувачами, передача даних у режимі реального часу та миттєве встановлення оновлень.
Компанія Fronius доклала максимум зусиль
для створення системи iWave, об’єднавши технологію економії ресурсів з міцною та надійною
конструкцією. Це перше представлене на ринку
джерело живлення TIG з підтримкою функції відображення та аналізу Real Energy (у кДж). Крім
того, функція компенсації коефіцієнта потужності
(PFC) забезпечує ефективне енергоспоживання, а
значення потужності на холостому ходу ніколи не
піднімаються вище 50 Вт.
Перш ніж зварювальна система Fronius надійде у виробництво, вона проходить низку обов’язкових випробувань на навантаження та міцність.
Такі випробування виходять за межі стандартних
вимог, але саме завдяки ним системи Fronius відомі своєю довговічністю. До того ж, зручна в обслуговуванні конструкція максимально спрощує
процес заміни основних компонентів.

Fronius International — австрійська компанія з головним офісом в місті Петтенбах і відділеннями в
містах Вельс, Тальхайм, Штайнхаус і Заттледт. Компанія, штат якої налічує 5660 співробітників по
всьому світу, працює в галузях зварювального обладнання, фотовольтаїки та систем для заряджання акумуляторних батарей. Близько 92 % продукції компанії постачається на експорт за допомогою
36 міжнародних дочірніх компаній Fronius, а також мережі торгових партнерів і представників у
більш ніж 60 країнах. Компанія Fronius пропонує інноваційні продукти та послуги, а також володіє
1321 чинними патентами, що робить її світовим лідером інновацій.
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ПРОВІДНІ СВІТОВІ ВИСТАВКИ
WIRE 2022 І TUBE 2022 У ДЮСЕЛЬДОРФІ:
ОЧІКУВАНІ ГОЛОВНІ ПОДІЇ ГАЛУЗІ В ЧЕРВНІ
Після 4-річної перерви через Covid найбільші в світі торгові ярмарки International Trade Fair
Wire and Cable і Tube, International Tube and Pipe
Trade Fair знову проходитимуть спільно в торговельно-виставковому центрі Дюсельдорфа з 20 по
24 червня 2022 р.
Учасники мають високі очікування та впевнені, що у Дюсельдорфі вони зможуть провести
п’ять днів, наповнених технологічними інноваціями, поспілкуватися з експертами з усього світу, а
також знову взяти участь у заходах торгового ярмарку у вільний час. Сприяння спілкуванню та обміну ідеями має дуже велике значення, особливо
в наш час.
Оскільки влітку пандемія іде на спад, а правила в’їзду та виїзду у багатьох країнах пом’якшуються, як учасники, так і відвідувачі з усього світу зможуть приїхати у Дюсельдорф на виставкові
заходи. Гігієнічні умови по всій території ярмарку
та у павільйонах забезпечено великою кількістю
дозаторів дезинфікуючих засобів і постійною циркуляцією повітря. Втім, рекомендується носити
маски та дотримуватися дистанції в 1,5 м під час
спілкування.
Вже понад 35 років ключові гравці галузі виробництва дроту, кабелю, труб збираються разом
у Дюсельдорфі, щоби продемонструвати новітнє
обладнання, установки, продукцію та послуги, зустрітися з міжнародними клієнтами та укласти ділові угоди.
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Наразі на Wire 2022 вже зареєструвалися 1000
компаній з 47 країн, які будуть розташовані на
53210 м2 виставкової площі. На провідній міжнародній виставці кабельної галузі представлено
машини для виробництва та оздоблення кабелів,
технологічні інструменти та допоміжне виробниче устаткування, а також матеріали, спеціальні
дроти та кабелі. Крім того, на виставці представлено інновації в галузі технологій вимірювання
та управління, а також у техніці для випробувань
і спеціалізованих галузях. Також вперше будуть
презентовані готові вироби з традиційних сегментів технології виготовлення кріплень і пружин.
Таким чином, такі готові вироби, як технічні пружини, гвинти, троси, люверси тощо, також будуть
представлені на виставці Wire 2022.
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Міжнародна виставка дроту розташована у виставкових залах з 9 по 14 із секторами дроту, кабелю, виробів з дроту та технологій виробництва,
кріплення та виготовлення пружин, а також готової продукції. Павільйон 13 буде присвячений
вийнятково технологіям виготовлення крепежу та
пружин і готовій продукції з них. Далі у залі 15
буде встановлено велике та енергомістке обладнання для зварювання сіток, а також представлені
пов’язані з ними технології.
У 2022 р. очікується традиційно велика кількість учасників з Італії, Туреччини, Іспанії, Бельгії,
Франції, Австрії, Нідерландів, Швейцарії, Великої
Британії, Швеції, Польщі, Німеччини, США, Канади, Південної Кореї, Тайваню, Індії, Японії та КНР.
На більш ніж 40000 м2 виставкової площі міжнародна виставка труб і трубної продукції Tube
представляє повний спектр послуг від виробництва та оздоблення труб до переробки труб і
торгівлі трубами. Експонати варіюються від сировини, труб та обладнання для їх виробництва,
вживаного обладнання до технологічних інстру-

ментів, допоміжного обладнання та технологій
вимірювання та контролю, а також техніки для випробувань. Трубопроводи та технології OCTG, а
також профілі та обладнання доповнюють асортимент. На даний момент зареєструвалося 735 учасників з 44 країн.
На Tube найбільшими країнами-учасницями
також будуть Італія, Туреччина, Велика Британія,
Нідерланди, Франція, Австрія, Швейцарія, Польща, Іспанія, Чехія, Німеччина, США, Індія, Південна Корея, Тайвань і КНР.
Виставка № 1 для трубної промисловості вперше буде розташована в новому залі 1, а також у
сусідніх залах 3 і 4 з секторам виробництва труб,
супутнього устаткування і торгівлі трубами. Поряд з цим залом буде виконуватись згинання та
формування заготовок в залах 5 і 6, а також обробка труб в залах 6 і 7а. У залі 7а буде розташовано
велике промислове обладнання.
Прем’єра маршрутів ecoMetal під час виставки
Стійкі, екологічні, енергоефективні та інноваційні – саме так більшість компаній-виробників хочуть
«блищати» на публиці. Проте шлях до цього часто
довгий, особливо в ресурсоємних технологічних
компаніях дротової, кабельної та трубної промисловості. Часто компаніям потрібні роки, щоб запровадити вимоги кліматичної ефективності, стійкості та
економії ресурсів у власні виробничі операції.
Виставковий центр Дюсельдорфа представить
свою компанію ecoMetals на провідних світових
виставках Wire and Tube: з 20 по 24 червня для
відвідувачів щодня будуть проводитися безкоштовні екскурсії. Ці так звані маршрути ecoMetals
приведуть відвідувачів до стендів учасників, які
впроваджують стале виробництво.
Зустріч експертів, присвячена «Зеленій
Трансформації»
У понеділок, 20 червня, під назвою «Металургійна галузь впроваджує Зелену Трансформацію»
відбудеться нарада експертів. З 1400 4-годинна
програма буде складатися з восьми лекцій експертів у новому залі 1, перший поверх, кімната 15.
Прймаючи виклики Зеленої Трансформації, експерти міжнародних компаній доповідатимуть про
захоплюючі процеси трансформації у своїх виробничих цехах і дослідницьких лабораторіях.
Організатором заходу є агенство StahlKommunikation. У зв’язку з тим, що кількість
відвідувачів обмежена, рекомендовано неформально зареєструватися заздалегідь – надіслати своє ім’я, адресу компанії, номер телефону та
адресу електронної пошти на e-mail:hgd@stahlkommunikation.de.

Актуальна інформація про обидві виставки розміщена на сайтах
www.wire.de і www.tube.de.
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Календар квітня*
01 квітня 1939 року

Було спущено на воду «Тірпіц» (нім. Tirpitz) – другий лінкор типу «Бісмарк», що входив до складу
Крігсмаріне (Німеччина). У бойових діях практично не брав участі, проте своєю присутністю в Норвегії
загрожував арктичним конвоям СРСР і сковував значні сили британського флоту. Цей лінкор відрізнявся великим обсягом застосування зварювання під час його будівництва. Приблизно на 90-95%
корпус корабля був зварним. Це дозволило суттєво зменшити вагу корабля в порівнянні з клепаним
варіантом та створити більш потужний броньовий захист.

02 квітня 1924 року

Народився Уолтер Персі Крайслер (1875-1940) – американський автомобілебудівник, промисловець, засновник корпорації Chrysler. Прагнучи скоротити трудовитрати та стандартизувати автомобілі, компанія Chrysler почала розглядати можливість застосування роботизованого зварювання і зрештою зупинилася на зварювальному роботі від Lincoln Electric/Fanuc. В підсумку Chrysler
вдалося скоротити час виготовлення одного шасі на 75% порівняно з ручним зварюванням.

03 квітня 1984 року

У 1984 р. Ракеш Шарма у складі міжнародного космічного екіпажу на розробленому ІЕЗ ім. Є.О. Патона
приладу для нанесення покриттів «Испаритель-М» провів експеримент «Переохолодження». Ракеш Шарма – перший індійський космонавт і 138-й чоловік у світі, який здійснив політ у космос. У ході експерименту
проводилася плавка і кристалізація сферичних виливків, що вільно переміщуються в невагомості і вакуумі. Ці експерименти мали важливе значення для розвитку зварювальних технологій за умов космосу.

04 квітня 1973 року

Відбулося офіційне відкриття Світового торгового центру у Нью-Йорку. Для будівництва комплексу із семи
будівель було використано 139500 кг наплавленого металу. Архітектурною домінантою комплексу, автором якої став Мінор Ямасакі, були дві вежі, кожна по 110 поверхів – Північна
(заввишки 417 м) та Південна (заввишки 415 м). Проект будівель є структурною системою
«труба-каркас», яка використовувалася в вежах-близнюках. Принцип «труба-каркас» був
новим підходом, який дозволив збільшити простір корисних площ, на відміну від традиційного
дизайну. Дві вежі було зруйновано 11 вересня під час терористичної атаки двома цивільними літаками

05 квітня 2012 року

Компанія Lincoln Electric запатентує зварювальний процес STT (Surface Tension Transfer – перенесення за рахунок сил поверхневого натягу). Це один з різновидів процесу перенесення короткими
замиканнями, при якому розплавлений метал переноситься за рахунок сил поверхневого натягу зварювальної ванни, яка втягує рідку краплю на кінці дроту. Таким чином, STT забезпечує більш високу
якість під час виконання швів у всіх просторових положеннях. Це досягається за рахунок низького
тепловкладання, незначного окислення металу шва і кращого проплавлення навіть за низької якості
збирання під зварювання.

06 квітня 1890 року

Народився Антон Герман Герард (Ентоні) Фоккер (1890-1939) – нідерландський авіаконструктор. У
1913 р. Фоккер заснував поблизу Шверіна (Німеччина) авіаційний завод. Під час Першої світової війни
Ентоні Фоккер почав використовувати зварювання у виробництві фюзеляжів німецьких винищувачів.
Свій перший політ удосконалений літак Фоккер здійснив навесні 1914 р., а через рік він уже випускався серійно і широко застосовувався на фронтах. У 1920-х роках Ентоні Фоккер переїхав до США, де
заснував відділення своєї фірми. Компанія Фоккера стала одним із провідних виробників цивільних
літаків у світі. У 1926 р. на одному з літаків Фоккера було здійснено переліт через Північний полюс.

07 квітня 1947 року

Помер Генрі Форд (1863-1947) – американський промисловець, власник заводів з виробництва автомобілів
по всьому світу, автор 161 патенту в США. Генрі Форд організував масове виробництво автомобілів на
конвеєрі, орієнтувався на застосування контактного, дугового та газового зварювання замість ковальського
зварювання та клепки. Конструкції шасі, кузовів, вихлопних труб, баків та інших вузлів і деталей відразу
проектували з урахуванням технологічних можливостей зварювання. Шасі у вигляді рамної конструкції
спочатку зварювали за допомогою ацетиленокисневого полум’я, потім дугою електрода, що плавиться.
Значна частина з’єднань припадала на контактне стикове, шовне та точкове зварювання.
* Матеріал підготовлено компанією ТОВ «СТІЛ ВОРК» (м. Кривий Ріг) за участю редакції журналу.
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08 квітня 1919 року

Народився Ю.М. Готальський (1919-2002) – відомий вчений, представник Патонівської школи. Результати
наукових праць Ю.Н. Готальського дозволили створити матеріали для зварювання різнорідних сталей,
які й досі знаходять широке застосування. З їх використанням реалізується принципово нова технологія
зварювання, а саме без підігріву та термообробки труб для нафтохімічної та електроенергетичної промисловості. У КНР завдяки допомозі Ю.Н. Готальського вже до кінця 1959 р. електрошлакове зварювання
застосовували при виготовленні кувальних штампів, парових котлів, прокатного та іншого обладнання.
Ю.Н. Готальський автор 2 монографій, понад 130 статей та авторських свідоцтв.

09 квітня 1939 року

Народився Б.В. Данильченко, представник Патонівської школи – один з розробників технології дугового наплавлення листів порошковими стрічками. Їм особисто і в співавторстві розроблена та доведена до промислового виробництва серія матеріалів для наплавлення спеціальних сталей та сплавів, нанесення захисних
термопокриттів, створено низку технологій наплавлення різноманітних промислових деталей. Б.В. Данильченко автор та співавтор близько 130 наукових праць та понад 40 авторських свідоцтв.

10 квітня 1870 року

Народився Макс Ульріх Шооп (1870-1956) – творець методу термічного напилення металу (металізації).
Цей процес є спорідненим до зварювання. Зварювання з’єднує металеві елементи, а газотермічне напилення захищає поверхні від корозії, зношування тощо. Перша установка Шоопа переносила рідкий
свинець за допомогою водяної пари. У 1913 р. Ульріх Шооп удосконалив і запатентував конструкцію
газополум’яного розпилювача, де матеріал для розпилення подавався в полум’я газового пальника у
вигляді дроту. Завдяки значному внеску у початковий розвиток технологій, методи нанесення газотермічних покриттів шляхом розпилення назвали шоопуванням.

11 квітня 1951 року

Народився Вільям Джон Абергаст молодший – американський інженер-металург, інженер-механік, спеціаліст зі зварювання тертям та зварювання тертям з перемішуванням. Працюючи в аерокосмічній компанії
Lockheed Martin, Абергаст став великим фахівцем у таких галузях, як термічна обробка металів, зварювання, неруйнівний контроль, застосовуючи свої знання у виробництві та випробуваннях аерокосмічних
матеріалів. Технологія зварювання тертям, розроблена вченим, використовувалася при виготовленні паливних баків космічних кораблів Space Shuttle із високоміцного алюмінієвого сплаву 2219 та дуже легкого
алюмінієво-літієвого сплаву AA2195, які не могли бути зварені звичайними методами зварювання.

12 квітня 1962 року

Помер Антуан (Нота Беркович) Певзнер (1884-1962) – російський та французький художник, скульптор. У 1911 р. приїхав до Парижу, де познайомився з А.П. Архипенком та А. Модільяні. Розвиваючи
ідеї конструктивізму, дійшов кінетичного мистецтва. Студія Певзнера була на околиці Парижу. Він був
одним із перших художників, який скористався паяльною лампою при створенні скульптури, зварюванням мідної катанки на скульптурній формі, виробив низку методів, які можна використовувати при
зварюванні в процесі створення скульптурних форм.

13 квітня 1961 року

Народився А.М. Бейніш (1911-1997) – представник Патонівської школи. За його активною участю розроблені високопродуктивні електроди із залізним порошком у покритті марки АНО-1. Крім того, його розробки були використані в технологіях промислового виробництва електродів та застосування їх на вагонобудівних заводах Нижнього Тагілу та Кременчука, низьководневі електроди АНП-6П та АНО-31.

14 квітня 1929 року

У Києві академік Є.О. Патон заснував зварювальну лабораторію. Маючи значний досвід, він розробив
комплексну програму досліджень у напрямку створення матеріалів та обладнання, перспективних способів та технологій зварювання відповідальних інженерних споруд. У 1930 р. Є.О. Патон організував Електрозварювальний комітет – громадську організацію, основним завданням якої була координація робіт підприємств та установ, що займаються зварювальним виробництвом.

15 квітня 1939 року

Народився Л.О. Семенов (1939-2013) – представник Патонівської школи. За його безпосередньою
участю виконано комплекс науково-дослідних і технологічних робіт в області контактного стикового
зварювання алюмінієвих сплавів. Створено та успішно впроваджено на підприємствах міністерств
авіаційної промисловості, оборонної промисловості та загального машинобудування колишнього
СРСР технології та обладнання для зварювання силових елементів (шпангоутів та обичайок) корпусів літальних апаратів. Займався розробкою технології зварювання нових вузлів та деталей корпусів
ракетоносіїв «Зеніт», «Циклон-4».
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16 квітня 1889 року

Запропоновано принципово нове взаємне розташування електродів, виробу, що зварюється, і дуги.
Менеджер компанії «Американ електрик» Ч.А. Коффін запатентував роликовий металевий електрод,
що переміщається над поверхнею виробу на ізольованій від нього каретці. Дуга збуджувалася між
роликовим електродом, що обертався (позитивний потенціал), і виробом, підключеним до негативного потенціалу. Таку ж каретку Ч.А. Коффін використовував для кріплення двокутних електродів, що
розміщуються по обидва боки від осі шва.

17 квітня 2014 року

Компанією TeraDiode, разом із MIT Lincoln Laboratory, анонсований інноваційний лазер TeraBlade —
перший діодний лазер з потужністю, достатньою для різання металу. TeraBlade – це 4-кіловатний лазер,
який випромінює кілька окремих лазерних променів, які фокусуються в один, підвищуючи потужність
діодного лазера. Таким чином, цей лазер здатний здійснювати різання та зварювання сталевих листів
товщиною півтора сантиметри. Він у 100 разів яскравіший за існуючі і може використовуватися для зварювання та різання металу в промисловості, а в майбутньому і як військовий лазер у системах ПРО.

18 квітня 1934 року

Відкритій публіці продемонстрували автомобіль Citroën Traction Avant – один із перших у світі серійних передньо приводних автомобілів із цільнозварним кузовом. Він мав значну перевагу в масі, що
позначилося на витраті палива. Так, автомобіль міг розвивати швидкість 100 км/год, споживаючи при
цьому всього 10 л на 100 км. Інноваційний кузов надав автомобілю пізнавану, що виділяється серед
інших низькою посадкою, а довгий термін виробництва призвів до того, що у 1934 р. модель сприймалася стильною, а у 1955 – сильно застарілої.

19 квітня 1892 року

Зареєстрований один із патентів Генрі Говарда. На основі ряду патентів конструктор створив першу
стаціонарну зварювальну установку та впровадив її на заводах фірми «Lloid & Lloid» у Бірмінгемі у
1887 р. Вона складалася з чотирьох динамо-машин (500 А, 150 В), що приводилися в дію паровою машиною, 1800 «акумуляторів Бенардосу» та баластних реостатів. Дещо пізніше новаторську, на ті
часи, ідею виключити із зварювального ланцюга акумуляторну батарею запропонував М.Г. Слов’янов для виготовлення двох потужних динамо-машин постійного струму (300 і 1000 А).

20 квітня 1926 року

Народився В.Я. Саєнко (1938-2015) – представник Патонівської школи, відомий спеціаліст у галузі
електрометалургії, зокрема, електрошлакових технологій при переплаві, литті, зварюванні сталей та
сплавів, виготовленні унікальних виробів для багатьох галузей промисловості. В. Я. Саєнко автор та
співавтор близько 320 наукових праць та близько 300 авторських свідоцтв та патентів.

21 квітня 1958 року

Під час проведення Брюссельської всесвітньої виставки 1958 р. було оголошено про створення
електрошлакового зварювання. Метод електрошлакового зварювання (ЕШЗ) було розроблено співробітниками Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона на початку 1950-х років. ЕШЗ є одним з
різновидів зварювання плавленням. Воно засновано на виділенні тепла при проходженні електричного
струму через рідкий шлак, за рахунок чого розплавляються кромки деталей, що зварюються, і присадковий метал, а також підтримується висока температура розплаву. Цей вид зварювання відкривав великі можливості у виробництві важкого металургійного, ковальсько-пресового та іншого обладнання.

22 квітня 1966 року

У Калькутті засновано Індійський інститут зварювання. Завдяки своїм різноманітним заходам та
програмам, Інститут визнаний провідним, пов’язаним із зварюванням у країні, з більш ніж 5000
індивідуальних та корпоративних членів. Як член Міжнародного інституту зварювання, він допомагає
донести до світової спільноти важливість та досягнення індійської зварювальної промисловості.

23 квітня 1854 року

Народився Макс Карл Ернст Людвіг Планк (1858-1947) – німецький фізик-теоретик, основоположник
квантової фізики. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1918), протягом багатьох років один із керівників німецької науки. Наукові праці Планка присвячені термодинаміці, теорії теплового випромінювання, квантової теорії, спеціальної теорії відносності, оптиці. Він сформулював другий початок термодинаміки як принципу зростання ентропії і використав його на вирішення різних завдань фізичної
хімії. Планк отримав закон розподілу енергії у спектрі абсолютно чорного тіла (формула Планка) та
обґрунтував цей закон, запровадивши уявлення про кванти енергії та квант дії.
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24 квітня 2014 року

Скульптор під псевдонімом TEJN встановив одну з останніх своїх скульптур «Добитися свободи».
TEJN – це псевдонім сучасного датського скульптора, який розпочав свою творчу роботу як вуличний
художник у 2007 р. Виконуючи свої роботи з металу та використовуючи зварювання, він отримав популярність завдяки несанкціонованим розміщенням скульптур. Художник без дозволу влади приварює
чи закріплює пам’ятник ланцюгами там, де йому заманеться. Пізніше скульптури почали повертати
свої місця як пам’ятники архітектури. У своїх роботах скульптор користується зварюванням, різкою,
наплавленням та іншими методами обробки металу. Сьогодні його роботи часто виставляються на престижних виставках.

25 квітня 1990 року

Шаттл «Discovery» (STS-31) вивів на орбіту космічний телескоп «Хаббл». Важливу роль у будівництві
цього телескопа зіграло лазерне зварювання, яке використовувалося при виготовленні спеціальних
легких пористих дзеркал. Космічний телескоп імені Е. Хаббла – один із найуспішніших орбітальних
космічних апаратів наукового призначення. Він допомагає досліджувати Сонячну систему, далекі галактики, туманності та інші космічні об’єкти, які неможливо вивчати з Землі.

26 квітня 1986 року

Відбулася катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції – найбільша у своєму роді аварія
в атомній енергетиці, яка забрала життя сотень людей і спровокувала значні зміни економічного та
політичного життя суспільства. Згідно з багатьма попередженнями, одним із недоліків у конструкції
станції були неякісно виконані зварювальні роботи, які внесли свій внесок у трагедію. В даний час при
проведенні зварювальних робіт для «сухого» зберігання відпрацьованого ядерного палива в сховищі
широко використовується автоматичне зварювання електродом, що не плавиться, з подачею «гарячої» присадки в дистанційному управлінні.

27 квітня 1967 року

Відкрилася Всесвітня виставка 1967 р., символом якої стала Монреальська біосфера. Побудована як
павільйон американської експозиції міжнародної виставки Expo-67, біосфера стала одним із символів
міста Монреаль. Конструкція має вигляд великої кулі, що складається з безлічі частин, з’єднаних між
собою зварюванням. Кожна з них виглядає як спеціальне молекулярне з’єднання, що належить до
особливого класу проалотропних форм всім відомого вуглецю. У травні 1976 р. під час ремонтних
зварювальних робіт купол біосфери спалахнув, але, на щастя, обійшлося без жертв.

28 квітня 1934 року

Народився Б.І. Казимов, відомий спеціаліст у галузі контактного стикового зварювання труб різного
призначення – представник Патонівської школи. За його участю розроблено та впроваджено унікальний зварювальний комплекс «Північ-1». Контактне стикове зварювання, яке здійснюється «Північ»,
один з небагатьох способів, що дозволяють поєднати практично всі відомі метали та сплави, забезпечуючи високу стабільність та якість з’єднань. Для зварювання газопроводів діаметром 1420 мм
переважно у польових умовах, у тому числі в екстремальних умовах Крайньої Півночі, широко використовувався зварювальний комплекс «Північ-1».

29 квітня 1897 року

Сер Джозеф Джон Томсон (1856-1940) – англійський фізик, лауреат Нобелівської премії (1906) за
заслуги в області теоретичних й експериментальних досліджень провідності електрики в газах, серед
яких найважливіша — відкриття електрона (29 квітня 1897 р.), ізотопів і винаходу мас-спектрометра.

30 квітня 1941 року

Закладено корабель SS Patrick Henry – перший із серії «Ліберті», побудованої для транспортного
флоту США. Він був спущений на воду 27 вересня 1941 р. Завдяки заміні клепаної конструкції та
технології клепки на зварювальну конструкцію було заощаджено 500 тис. т сталі, а цикл споруди
скоротився до 50 днів. За рахунок цього до 1943 р. було побудовано близько 500 судів, а всього було
побудовано 2710 кораблів даної серії.
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