Електрозварник


книги

6621.791(075)
А 47		Алексеев, Е. К. Сварочное дело [Текст] : учебник для техникумов / Е. К. Алексеев, В. И. Мельник. – М. : Госстройиздат, 1959. – 324 с.

621.791(035)
Б 81	Бондин, И. Н. Справочник сварщика [Текст] / И. Н. Бондин ; под ред. Н. О. Окерблома. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ; Л. : Машиностроение, 1965. – 400 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 399-400.

658.53
З-14	Загальноремонтні роботи [Текст] : нормативи часу на розбиральні, складальні та ремонтні роботи. Кн. 28 / за ред. В. В. Вітвітцького. – К. : Полiгpафкнига, 1997. – 287 с. – (Укp. центp. ноpмат.-дослiд. станцiя по пpацi). – ISBN 966-530-044-Х.
	Кл. слова: розбиральні роботи -- складальні роботи -- слюсарні -- електрозварювальні -- газозварювальні -- ковальські -- полімерні -- обробка деревини -- уборочные работы -- сборочные работы -- слесарные -- электросварочные -- газосварочные -- кузнечные -- полимерные -- обработка древесины
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  6 : 5 – б. п. № 1(пр. Московський, 45), б. п. № 3 (Артема, 44)

631.3.004.67
Л 36 	Левитский, И. С. Организация ремонта и проектирование сельскохозяйственных ремонтных предприятий [Текст] : учебник / И. С. Левитский. – 3-е изд., пеpеpаб. и доп. – М. : Колос, 1977. – 240 с.
	Кл. слова: организация -- нормирование -- слесарные -- работы -- электросварочные -- газосварочные -- автоматическая -- наплавка -- кузнечные -- шиноремонтные -- гальванические -- расчет -- сетевые -- графики -- планирование -- обозначения -- термины -- восстановление -- детали -- маршрутная -- технология -- расчет -- предприятия -- мастерские -- проектирование -- реконструирование -- расход -- отопление -- электробезопасность -- подъемнотранспортные -- устройства – оборудование -- організація -- нормування -- слюсарні -- роботи -- електрозварювальні -- газозварювальні -- автоматична -- наплавка -- ковальські -- шиноремонтні -- гальванічні -- розрахунок -- мережеві -- графіки -- планування -- позначення -- терміни -- відновлення -- деталі -- маршрутна -- технологія – розрахунок -- підприємства -- майстерні -- проектування -- реконструювання -- витрата -- опалення -- електробезпека -- підйомно-транспортне -- пристрої -- обладнання
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  68 : 66 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

629.113.004.67
Л 83 		Лудченко, А. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] : учеб. пособие для вузов, обучающихся по спец. «Экономика и орг. автомобил. транспорта» / А. А. Лудченко, И. П. Сова. – К. : Вища шк., 1977. – 312 с. : рис. – Библиогр.: с. 304-305. – Предм. указ.: с.306-307.
	Кл. слова: долговечность -- централизация производства -- управление производством -- уборка -- мойка -- ходовая часть -- смазка двигателей -- правка деталей -- электросварка деталей -- довговічність -- централізація виробництва -- управління виробництвом -- прибирання -- мийка -- ходова частина -- мастило двигунів -- правка деталей -- електрозварювання деталей
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

631.3.004.67
М 24	Мануков, Н. П. Новое в ремонте машинно-тракторного парка [Текст] / Н. П. Мануков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Сельхозиздат, 1963. – 472 с. : ил.
	Кл. слова: электросварка -- электроды -- склеивание деталей -- раскатывание -- сшивка -- вулканизация -- развальцовка -- наплавка – обкатка -- електрозварювання -- електроди -- склеювання деталей -- розкочування -- зшивання -- вулканізація -- розвальцьовування
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.791.7(075)
М 85	Мотяхов, М. А. Электродуговая сварка металлов [Текст] : учеб. пособие для повышения квалификации электросварщиков / М. А. Мотяхов. – М. : Высш. шк., 1975. – 232 с.

621.791
М 91	Мусияченко, В. Ф. Дуговая сварка высокопрочных легированных сталей [Текст] / В. Ф. Мусияченко, Л. И. Миходуй. – М. : Машиностроение, 1987. – 80 с. : ил. – (Б-ка электросварщика). – Библиогр.: с. 80.
	Кл. слова: химический состав сталей -- структура сталей -- свариваемость сталей -- борьба с холодными трещинами -- подготовка деталей под сварку -- ручная сварка -- механизорованная сварка -- сварочное оборудование -- режимы сварки -- сварочное производство -- хімічний склад сталей -- структура сталей -- зварюваність сталей -- боротьба з холодними тріщинами -- підготовка деталей під зварювання -- ручне зварювання -- механізоване зварювання -- зварювальне обладнання -- режими зварювання -- зварювальне виробництво
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.791
Н 47	Некрасов, Ю. И. Справочник молодого газосварщика и газорезчика [Текст] / Ю. И. Некрасов. – М. : Высш. шк., 1984. – 168 с. – (Профтехобразование).

631.172(075)
Н 55	Несправності силового електрообладнання [Текст] : навч. посіб. для вузів / О. С. Марченко ; за ред. О. С. Марченка. – К. : Уpожай, 1994. – 286 с. – Бібліогр.: с. 284.
	Кл. слова: трансформаторні підстанції -- електроагрегати -- установки резервного живлення -- двигуни -- електротеплові установки -- електрозварювальні установки -- електрообладнання -- трансформаторные подстанции -- электроагрегаты -- установки резервного питания -- двигатели -- электротепловые установки -- электросварочные установки -- электрооборудование
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  294 : 27 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 262 – б. п. № 4 (Энгельса, 19), б. п. № 3 (Артема, 44), б. п. № 2 (Миронос., 92)

621.791
Н 62	Никитин, М. С. Краткий справочник газосварщика и газорезчика [Текст] / М. С. Никитин, Л. З. Долгицер. – М. : Машгиз, 1960. – 592 с.

621.3(075)
П 58	Попов, В. С. Электротехника [Текст] : учебник / В. С. Попов, Н. Н. Мансуров, С. А. Николаев. – 5-е изд., испp. – М. : Госэнеpгоиздат, 1956. – 350 с.
	Кл. слова: цепи -- электромагнетизм -- переменные -- трехфазные -- приборы -- двигатели -- трансформаторы -- электропривод -- электросварка -- электротермия -- освещение -- электрическая энергия -- ланцюги -- електромагнетизм -- змінні -- трифазні -- прилади -- двигуни -- трансформатори -- електропривод -- електрозварювання -- електротермія -- освітлення -- електрична енергія
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.791
П 57	Поправка, Д. Л. Дуговая сварка в защитных газах на открытых площадках [Текст] / Д. Л. Поправка, Н. Е. Хворостов. – М. : Машиностроение, 1980. – 66 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 65 (28 назв.).
	Кл. слова: электросварка дуговая в защитной атмосфере -- работы на открытых площадках -- дуга -- электроды -- расчеты параметров струи -- ванны -- состав металла -- швы -- електрозварювання дугове в захисній атмосфері -- роботи на відкритих майданчиках -- дуга -- електроди -- розрахунки параметрів струменя -- ванни -- склад металу -- шви
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : б. п. № 1 (пр. Московский, 45)

620.22
П 69	Практичні заняття в учбових майстернях [Текст] : метод. вказівки до провед. занять. Ч. 2 / М-во аграр. політики України ; XНТУСГ ; авт.-уклад.: О. І. Тришевський, М. С. Пилипенко, Ю. С. Краснощок, О. Ю. Браташевський, О. Б. Калюжний, В. А. Польотов, А. Г. Полякова, Л. В. Горбачова, С. В. Лисенко, Л. В. Омельченко, О. Ю. Клочко. – Харків : ХНТУСГ, 2010. – 150 с. – Бібліогр.: с. 6-7.
	Кл. слова: метал -- сплав -- властивості металів -- властивості сплавів -- структура металів -- структура сплавів -- виготовлення виливка -- кування -- клепання виробів -- дугове зварювання -- газове зварювання -- електричне зварювання -- паяння -- лудіння -- металл -- свойства металлов -- свойства сплавов -- структура металлов -- структура сплавов -- изготовление отливки -- ковка -- клепка изделий -- дуговая сварка -- газовая сварка -- электрическая сварка -- пайка – лужение
	Аннотация: В работе представлены методические указания к выполнению практических занятий, которые готовят студентов к освоению дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов». Методические указания содержат основные теоретические сведения по теме занятий, последовательность и методы их выполнения. Для студентов высших учебных заведений технического профиля.
	Анотація: В роботі подано методичні вказівки до виконання практичних занять, які готують студентів до опанування дисципліною «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів». Методичні вказівки містять основні теоретичні відомості по темі занять, послідовність і методи їх виконання. Для студентів вищих учбових закладів технічного профілю.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.791.7
Р 34	Резницкий, А. М. Ремонт и наладка электросварочного оборудования [Текст] / А. М. Резницкий, В. С. Коцюбинский. – М. : Машиностроение, 1991. – 256 с. : ил., схем, табл. – (Б-ка электросварщика). – Библиогр.: с. 251-252 (20 назв.).
	Кл. слова: техническое обслуживание -- испытательные работы -- наладочные работы -- дефекты -- электроприводы -- источники питания -- трансформаторы -- преобразователи -- плазменная дуга -- режимы сварки -- шланговые полуавтоматы -- резка -- технічне обслуговування -- випробувальні роботи -- налагоджувальні роботи -- дефекти -- електроприводи -- джерела живлення -- трансформатори -- перетворювачі -- плазмова дуга -- режими зварювання -- шлангові напівавтомати -- різання
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.791(035)
Р 82	Руге, Ю. Техника сварки [Текст] : справ. в 2-х ч. Ч. 1. Материалы ; Ч. 2. Процессы и подготовка производства / Ю. Руге ; под ред. В. Н. Волченко ; пер. с нем. Б. Г. Маслова, Г. Н. Клебанова, Б. Д. Цемаховича. – М. : Металлуpгия, 1984. – 552 с. : ил. – Библиогр.: с. 522-540.

621.791(035)
С 19	Сапиро, Л. С. Справочник сварщика [Текст] : пособие для сварщиков, мастеров, технологов, конструкторов / Л. С. Сапиро. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Донбас, 1978. – 230 с. : ил, табл. – Библиогр.: с. 224 (17 назв.).

621.791
С 24	Сварочное оборудование [Текст] : каталог–справ. Ч. 1. / АН УССР Ин-т электросварки им. Е. О. Патона. – К. : Наук. думка, 1968-1972. – 388 с. : ил., черт. ; Ч. 2. – 388 с. : ил., черт.; Ч. 3. – 196 с. : ил., черт.
	Кл. слова: аппараты -- шланговые -- электродуговая -- автоматическая -- наплавка -- тракторы -- поточные линии -- флюсовые -- осцилляторы -- мундштуки -- апарати -- шлангові -- електродугова -- автоматична -- наплавка -- трактори -- потокові лінії -- флюсові -- осцилятори -- мундштуки
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.791.7(035)
С 32		Сергеев, Н. П. Справочник молодого электросварщика [Текст] / Н. П. Сергеев. – М. : Высш. шк., 1975. – 188 с. : ил. – (Профтехобразование. Сварка). – Библиогр.: с. 185.
	Кл. слова: нагрев -- металл -- свариваемость -- сварное соединение -- проволока -- электроды -- дуга -- источники -- питание -- выпрямители -- напряжение -- деформации -- ручная -- режим -- автоматическая -- флюс -- электрошлаковая -- защитные -- газы -- стали -- чугун -- цветные металлы -- наплавка -- резка -- контроль -- качество -- механизация -- приспособления -- техника безопасности -- нагрівання -- метал -- зварюваність -- зварене з'єднання -- дріт -- електроди -- джерела -- харчування -- випрямлячі -- напруга -- деформації -- ручна -- автоматична -- електрошлакове -- захисні -- гази -- чавун – кольорові метали -- наплавлення -- різання -- контроль -- якість -- механізація -- пристосування -- техніка безпеки
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.791(035)
С 74	Справочник сварщика [Текст] / под ред. В. В. Степанова. – 4-е изд., пеpеpаб. и доп. – М. : Машиностpоение, 1982. – 560 с. : ил. – (Серия справочников для рабочих).

621.791.7(035)
С 74	Справочник электросварщика [Текст] / М. М. Борт, Л. А. Бялоцкий, Г. В. Васильев. – 3-е изд., перераб. – М. ; К. : Машгиз, 1960. – 752 с. : рис., табл. – Приложения: с. 727-746.
	Кл. слова: металлы -- свариваемость -- источники питания -- электроды -- дуговая -- плавка -- резка -- ручная -- флюс -- газоэлектрическая -- под водой -- наплавка -- чугун -- серый -- цветные металлы -- сплавы -- напряжения -- деформации -- конструкции -- сварные -- контроль -- приемка -- организация -- производство -- техника безопасности -- рабочее место -- нормирование метали -- зварюваність -- джерела живлення -- електроди - дугова -- різання -- ручна -- газоелектричного -- під водою -- чавун -- сірий -- кольорові метали -- сплави -- напруги -- деформації – конструкції -- зварні -- приймання -- організація -- виробництво -- техніка безпеки -- робоче місце -- нормування
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.791
Т 33 	Теория сварочных процессов [Текст] : учебник / под ред. В. В. Фролова. – М. : Высш. шк., 1988. – 560 с.

621.791.7
Ф 76	Фоминых, В. П. Электросварка [Текст] : учеб. для ПТУ / В. П. Фоминых, А. П. Яковлев. – 4-е изд., пеpеpаб. и доп. – М. : Высш. шк., 1976. – 288 с.

621.791.7(075)
Ц-29	Цегельский, В. Л. Электросварщик [Текст] : учеб. пособие / В. Л. Цегельский. – 4-е изд. – M. : Высш. шк., 1967. – 256 с. : ил.
	Кл. слова: электротехника -- электрическая дуга -- источники питания -- инструменты -- сварочные материалы -- деформация -- ручная -- механизация -- автоматизация -- наплавка -- контроль -- техника безопасности -- електротехніка -- електрична дуга -- джерела живлення -- інструменти -- зварювальні матеріали -- деформація -- ручна -- механізація -- автоматизація -- техніка безпеки
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : 3 – б. п. № 4 (Энгельса, 19), 7 – б. .п. №.1 (пр. Московский, 45)

621.797.7(035)
Ч-49	Чернышов, Г. Г. Справочник молодого электросварщика по ручной сварке [Текст] / Г. Г. Чернышов, В. Б. Мордынский. – М. : Машиностpоение, 1987. – 111 с.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.791(075)
Ш-36	Шебеко, Л. П. Электросварщик-автоматчик [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Шебеко. – M. : Высш. шк., 1966. – 192 с. : ил.
	Кл. слова: способы сварки -- устройство -- обслуживание источников питания -- технология -- автоматическая -- полуавтоматическая -- дуговая -- электрошлаковая -- механизированная наплавка -- виды брака -- контроль качества --способи зварювання -- пристрій -- обслуговування джерел живлення -- технологія – автоматична -- напівавтоматична -- дугова -- електрошлакове -- механізована наплавка -- види браку -- контроль якості
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

631.3-83
Э 45	Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок [Текст] : рекомендовано отраслевым мин-вом / Л. С. Герасимович, Л. А. Калинин, А. В. Корсаков [и др.]. – М. : Колос, 1980. – 390 с. : рис. – Библиогр. в конце ст. 386.
	Кл. слова: электродные нагреватели -- электрические инкубаторы -- электросварочное оборудование -- рубильники -- лампы накаливания -- светильники -- электроимпульсная техника -- електродні нагрівачі -- електричні інкубатори -- електрозварювальне обладнання -- лампи розжарювання -- світильники -- електроімпульсна техніка
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

621.365.5
Э 45	Электросварочное оборудование и электротермия [Текст]. – М. : Изд-во стандаpтов, 1975. – 230 с. : табл. – (Гос. стандарты СССР).
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)


часописи


Автоматическая сварка : международ. науч.-технич. и произв. журн. / Учредители: НАН Украины, ИЭС им. Е. О. Патона, МА "Сварка". – Киев, 1948 –     . – ISSN 0005-111X. – Выходит ежемесячно.
	Зарегистрированы поступления:
2015-2016 г. экз.1 (б.п. №1, пр. Московський, 45) – № 1,2
2006-2007 гг. экз.1 (б. п. № 1, пр. Московський, 45) – № 1-12

 		Изобретатель и рационализатор [Текст] : независимый журн. изобретателей и рационализаторов / Учредитель: коллектив ред. журн. "Изобретатель и рационализатор". – М. : Изобретатель и рационализатор, 1929 –     . – ISSN 0130-1802. – Выходит ежемесячно.
	Зарегистрированы поступления:
2007 г. экз.1 (б.п. №1, пр. Московський, 45) – № 1-10
2006 г. экз.1 (б.п. №1, пр. Московський, 45) – № 11,12





статьи


 	Автоматическая однопроходная электродуговая сварка стальных токоподводов электролизеров для производства алюминия / Г. В. Кузьменко, В. Г. Кузьменко, Н. В. Болотов // Автомат. сварка : международ. науч.-технич. и произв. журн. – 2007. – № 8. – С. 29-32. – Библиогр.: с. 32.
	Кл. слова: электродуговая сварка -- автоматическая сварка -- закладной электрод -- подвижный электрод -- порошковая проволока -- провар -- электролизное производство -- ошиновка электролизера -- катодный стержень -- електродугове зварювання -- автоматичне зварювання -- заставної електрод -- рухливий електрод -- порошковий дріт -- електролізне виробництво -- ошиновка електролізера -- катодний стержень
	Аннотация: Описана технология однопроходной автоматической электродуговой сварки соединения плата-блюмс на электролизерах ОА-300М2 Иркутского алюминиевого завода. В основе новой технологии лежит способ электродуговой сварки закладным электродом. Разработанные технология и оборудование могут применяться для сварки деталей крупного сечения, в том числе и в монтажных условиях.
	Анотація: Описано технологію однопрохідної автоматичної зварки з'єднання плата-блюмів на електролізерах ОА-300м2 Іркутського алюмінієвого заводу. В основі нової технології лежить спосіб зварки закладним електродом. Розроблені технологія та обладнання можуть застосовуватися для зварювання деталей великого перерізу, в тому числі і в монтажних умовах.

Зварювання / підгот. А. Осьмак // Новини агротехніки : виробн.-практ. журнал. – 2011. – № 5/6. – С. 46-54.
	Кл. слова: історія -- електричне зварювання -- види -- апарати -- електроди -- термічне різання -- техніка безпеки -- история -- электрическая сварка -- виды -- аппараты -- электроды -- термическая резка -- техника безопасности
	Анотація: Зварювання – процес отримання нероз’ємного з’єднання за допомогою встановлення міжатомних зв’язків між зварюванними частинами при їх місцевому або загальному нагріванні, або пластичній деформації, або спільній дії обох методів.
	Аннотация: Сварка– процесс получения неразъемного соединения посредством установления межатомных связей между сваркой частями при их местном или общем нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действии обоих методов.

Ищенко, А. Я. Сварка алюминиевых сплавов (направления исследований, проводимых в ИЭС им. Е. О. Патона) / А. Я. Ищенко // Автомат. сварка : междунар. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. – № 11. – С. 10-13.
	Кл. слова: дуговая сварка -- дугове зварювання -- автоматическая сварка по флюсу -- автоматичне зварювання по флюсу -- сварка неплавящимся электродом -- зварювання неплавким електродом -- переменный ток -- змінний струм -- высокоамперная дуга -- високоамперна дуга -- асимметричный разномерный ток -- асиметричний разномірний струм -- сварка плавящимся электродом -- зварювання плавким електродом -- импульсно-дуговая сварка -- імпульсно-дугове зварювання -- узкощелевая сварка -- узкощелюве зварювання -- алюминиевые сплавы -- алюмінієві сплави -- микролегирование скандием -- микролегирование скандієм
	Аннотация: Кратко освещены основные направления исследований, проведенных в ИЭС им. Е. О. Патона за полстолетия в области сварки алюминиевых сплавов. Приведены примеры эффективного применения технологий дуговой сварки алюминиевых сплавов при сооружении различных конструкций.
	Анотація: Коротко висвітлено основні напрями досліджень, проведених в ІЕЗ ім. Є. О. Патона за півстоліття в галузі зварювання алюмінієвих сплавів. Наведені приклади ефективного застосування технологій дугового зварювання алюмінієвих сплавів при спорудженні різних конструкцій.

Козулин, С. М. Методы восстановления бандажей вращающихся печей : обзор / С. М. Козулин, И. И. Лычко, М. Г. Козулин // Автомат. сварка : междунар. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. – № 10. – С. 40-47. – Библиогр. в конце ст.
	Кл. слова: вращающиеся печи -- обертові печі -- бандажи -- бандажі -- трещины -- тріщини -- методы ремонта -- методи ремонту -- монтажные условия -- монтажні умови -- сварка электродуговая -- зварювання електродугове -- автоматическая -- автоматична -- электрошлаковая -- електрошлакове -- многослойная электрошлаковая сварка -- багатошарове електрошлакове зварювання
	Аннотация: Приведен анализ причин выхода из строя бандажей вращающихся печей в процессе эксплуатации. Рассмотрены существующие методы ремонта сквозных трещин в бандажах без их демонтажа с корпуса печи. Дан сравнительный анализ эффективности выполнения ремонтных работ с применением электродуговой и электрошлаковой сварки.
	Анотація: Наведено аналіз причин виходу з ладу бандажів обертових печей в процесі експлуатації. Розглянуто існуючі методи ремонту наскрізних тріщин у бандажах без їх демонтажу з корпусу печі. Дан порівняльний аналіз ефективності виконання ремонтних робіт із застосуванням електродугового і електрошлакового зварювання.

Константинова, С. Автор электросварки : Николай Гаврилович Славянов (1854-1897) – изобретатель электрической дуговой сварки металлов / С. Константинова // Изобретатель и рационализатор. – 2007. – № 2. – С. 22-23.

 	Ланкин, Ю. Н. Автоматическое управление процессом сварки плавящимся электродом с периодическими короткими замыканиями дугового промежутка (обзор) / Ю. Н. Ланкин // Автомат. сварка : междунар. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. – № 1. – С. 3-10. – Библиогр.: с. 10.
	Кл. слова: сварка в CO2 -- короткие замыкания -- автоматическое управление 
-- стабильность процесса -- разбрызгивание -- перенос капель -- импульс тока -- зварювання в CO2 - короткі замикання - автоматичне керування -- стабільність процесу -- розбризкування -- перенесення крапель -- імпульс струму
	Аннотация: Приведен обзор публикаций по автоматичному управлению процессом сварки в СО2 с короткими замыканиями дугового промежутка, а также алгоритмы управления на каждом этапе цикла сварки.
	Анотація: Наведено огляд публікацій з автоматичного управління процесом зварювання в СО2 з короткими замиканнями дугового проміжку, а також алгоритми управління на кожному етапі циклу зварювання.

Ланкин, Ю. Н. Регулятор уровня металлической ванны при ЭШС / Ю. Н. Ланкин // Автомат. сварка : междунар. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. – № 3. – С. 47-48. – Библиогр.: с. 48.
	Кл. слова: электрошлаковая сварка -- металлическая ванна -- уровень ванны -- автоматическое регулирование -- електрошлакове зварювання - чавунна ванна - рівень ванни - автоматичне регулювання
	Аннотация: Приведена структурная схема и описана система регулирования уровня металлической ванны при ЭШС с использованием индуктивного датчика с измерительным безинерционным преобразователем. Система прошла лабораторные испытания, подтвердившие ее расчетные характеристики.

Марченко, А. Е. Реологические исследования неизотермических напорных потоков обмазочных масс для сварочных электродов / А. Е. Марченко // Автомат. сварка : междунар. науч.-техн. и произв. журн. – 2016. – № 1. – С. 19-32. – Библиогр. в конце ст.
	Кл. слова: реология -- реологія -- сварочные электроды -- зварювальні електроди -- вязкоупругие характеристики обмазок -- вязкоупругие характеристики мастил -- нестабильности напорных потоков -- нестабільності напірних потоків
	Аннотация: С применением капиллярного вискозиметра постоянных расходов, представленного в виде внезапного сужающегося ступенчатого канала и испытательной машины INSTRON 1251 смоделированы процессы напорного течения обмазок для сварочных электродов в процессовой камере и в фильерном пространстве производственных электродообмазочных пресов.
	Анотація: Із застосуванням капілярного віскозиметра постійних витрат, представленого у вигляді раптового звужується ступеневої каналу і випробувальної машини INSTRON 1251 змодельовані процеси напірної течії обмазок для зварювальних електродів в процесовій камері і в фільерному просторі виробничих електродообмазувальних пресів.

Особенности формирования пластических деформаций при электродинамической обработке сварных соединений стали Ст3 / Л. М. Лобанов [и др.] // Автомат. сварка : междунар. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. – № 10. – С. 10-15. – Библиогр. в конце ст.
	Кл. слова: єлектродинамическая обработка -- єлектродінамічна обробка -- пластические деформации -- пластичні деформації -- низкоуглеродистая сталь -- низьковуглецева сталь -- полосы Чернова-Людерса -- смуги Чернова-Людерса -- одноосное растяжение -- одноосне розтягнення -- остаточное сварочное напряжение -- залишкова зварювальна напруга -- стыковое соединение -- стикове з'єднання -- плоский образец лопаточного типа -- плоский зразок лопаткового типу
	Аннотация: Исследованно влияние обработки импульсами тока образцов основного металла и сварных соединений стали Ст3 на формирование в них пластических деформаций при одноосном растяжении. Разработана экспериментальная методика, с помощью которой изучен механизм формирования полос Чернова-Людерса при одноосном растяжении в условиях электродинамического воздействия. Установлено, что при электродинамической обработке сварных соединений стали Ст3 имеет место характерное совместное формирование пластической деформации, зависимое собственно от сварочного процесса и токового воздействия. 
	Анотація: Досліджено вплив обробки імпульсами струму зразків основного металу і зварних з'єднань стали Ст3 на формування в них пластичних деформацій при одноосьовому розтягуванні. Розроблено експериментальну методику, за допомогою якої вивчено механізм формування смуг Чернова-Людерса при одноосьовому розтягуванні в умовах електродинамічного впливу. Встановлено, що при електродинамічної обробці зварних з'єднань стали Ст3 має місце характерне спільне формування пластичної деформації, залежне власне від зварювального процесу і токового впливу.

Пальцевич, А. П. Исследование условий обеспечения низких содержаний диффузионного водорода при сварке электродами основного типа / А. П. Пальцевич // Автомат. сварка : междунар. науч.-техн. и произв. журн. – 2016. – № 1. – С. 38-41. – Библиогр. в конце ст.
	Кл. слова: дуговая сварка -- дугове зварювання -- покрытые электроды -- покриті електроди -- потенциальный водород -- потенційний водень -- диффузионный водород -- дифузний водень -- фторид кремния -- фторид кремнію -- фтористый водород -- фтористий водень -- диссоциация газов -- дисоціація газів -- компоненты электродных покрытий -- компоненти електродних покриттів -- хроматографический анализ водорода -- хроматографічний аналіз водню -- исследования -- дослідження
	Аннотация: В работе рассмотрены механизмы предотвращения водорода с участием CaF2 и SiO2 при сварке под флюсом и покрытыми электродами, которые приводят к образованию HF, базирующиеся на термодинамических расчетах.
	Анотація: В роботі розглянуті механізми запобігання водню за участю CaF2 і SiO2 при зварюванні під флюсом і покритими електродами, які призводять до утворення HF, що базуються на термодинамічних розрахунках.

Санитарно-гигиенические характеристики покрытых электродов для сварки высоколегированных сталей / К. А. Ющенко [и др.] // Автомат. сварка : междунар. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. – № 12. – С. 44-47. – Библиогр. в конце ст.
	Кл. слова: дуговая сварка -- дугове зварювання -- высоколегированные стали -- високолеговані стали -- покрытые электроды -- покриті електроди -- сварочные аэрозоли -- зварювальні аерозолі -- химический состав -- хімічний склад -- токсичность -- токсичність
	Аннотация: Представлены результаты исследований гигиенических характеристик аэрозолей, образующихся при сварке покрытыми электродами высоколегированных хромоникелевых сталей. Показано, что они определяются содержанием легирующих элементов в стержне и покрытии электродов, видом электродного покрытия, способом раскисления-легирования металла шва и составом газошлакообразующей основы покрытия. Изменив эти факторы, можно снижать уровень выделений и токсичность сварочных аэрозолей.
	Анотація: Представлені результати досліджень гігієнічних характеристик аерозолів, що утворюються при зварюванні покритими електродами високолегованих хромонікелевих сталей. Показано, що вони визначаються змістом легурующіх елементів в стержні і покритті електродів, видом електродного покриття, способом розкислення-легування металу шва і складом газошлакообразующей основи покриття. Змінивши ці фактори, можна знижувати рівень виділень і токсичність зварювальних аерозолів.

Сварочные электроды для отечественных конструкций // Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка : междунар. информ.-техн. журн. – 2015. – № 3. – С. 37.
	Кл. слова: сварочные электроды -- зварювальні електроди -- изготовление -- виготовлення
	Аннотация: ООО "Фрунзе-Электрод" как дочернее предприятие ПАО "Сумское научно-производственное объединение им. М. В. Фрунзе" является традиционным производителем сварочных электродов специального назначения. Его история берет свое начало в 1930 году.
Анотація: ТОВ "Фрунзе-Електрод" як дочірнє підприємство ВАТ "Сумське науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе" є традиційним виробником зварювальних електродів спеціального призначення. Його історія починається в 1930 році.

Специализированная информационно-измерительная система для мониторинга процесса дуговой сварки / А. Е. Пирумов [и др.] // Автомат. сварка : междунар. науч.-техн. и произв. журн. – 2007. – № 8. – С. 41-43. – Библиогр.: с. 43.
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Улучшение качества сварочного шва // Сел. механизатор : науч.-попул. произв. журн. – 2011. – № 5. – С. 18.
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