
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» 

 

 

 

Літвінов Олександр Павлович 

 

 

 

УДК 94:621.791(477)«1950/2000» 

 

 

ЗВАРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УРСР В УМОВАХ  

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

 

 

Спеціальність 07.00.07 – історія науки й техніки 

 

 

 

 

Автореферат дисертації на здобування наукового ступеня доктора 

історичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переяслав-Хмельницький – 2014 



Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано на кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки 

України. 

 

Науковий консультант: доктор історичних наук, професор,  

дійсний член НАПН України  

Коцур Віктор Петрович, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», ректор 

 

Офіційні опоненти:       доктор історичних наук, професор  

Бєсов Леонід Михайлович,  

Центр пам’ятникознавства і УТОПІК НАН України, старший 

науковий співробітник 

 

доктор історичних наук, професор  

Курок Олександр Іванович,  

Глухівський національний педагогічний університет  

імені Олександра Довженка МОН України, ректор 

 

доктор історичних наук,  

старший науковий співробітник 

Литвинко Алла Степанівна,  

Центр досліджень науково-технічного  

потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва  

НАН України, провідний науковий співробітник  

відділу історії науки і техніки 

 

Захист дисертації відбудеться 21 листопада 2014 року об 11.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за адресою: 08401, Київська обл., м. 

Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського 30, конференц-зала ім. В.О. Сухомлинського. 

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30).  

 

Автореферат розіслано 17 жовтня 2014 року. 

 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради  

кандидат історичних наук, доцент     О.Ф. Глоба 



 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність теми.  В сучасних умовах інтеграції України в європейський  

економічний і науковий простір,  посилення конкуренції на св іто вому ринку,  

впливу глобалізаційних процесів та викликів ХХІ ст.  на всі сфери сусп ільного 

життя актуалізується вивчення в ітчизняного досвіду розвитку наукомістких 

виробничих технологій під кутом зору в ітчизняно ї науки й  техніки.  Особливий 

інтерес викликають ті провідні виробничі технології сучасності,  у розвиток яких 

помітний внесок зробили саме українські вчені й винахідники. На наш погляд,  

однією із  найважливіших галузей сучасного виробництва є зварювальна техніка. З 

середини ХХ  ст.  наукові дослідження і винаходи, зроблені в І нституті 

електрозварювання ім.  Є.О.  Патона, Національному технічному університет і 

«КПІ», в інших вищих навчальних закладах, галузевих установах , заводських 

лабораторіях України в ідіграли провідну роль у розв ’язанні нагальних завдань 

зумовлених якісними змінами в науці,  технологіях, виробництві.  Історичний 

аналіз наукових досягнень  минулого покликаний забезпечити успішне вирішення 

сучасних завдань науки і виробництва, окреслити перспективи розвитку та 

зробити відповідні прогнози в системі «людина-наука-суспільство».   

Окрім того, в сучасних умовах підвищення фізичних навантажень, 

розширення діапазону температур, появи  нових екстремальних умов експлуатації 

машин  і споруд виникла потреба у створенні матеріалів і виробничих технологій  з 

наперед заданими якостями. Оскільки перелік сучасних технологій зварювання має 

низку різновидів ,  у даному дослідженні основна увага зосереджується на найбільш 

поширених способах зварювання, які впроваджені у виробництво наукомістких 

складних інженерних конструкцій: ракет -носіїв,  енергетичного обладнання, 

суднобудування тощо. До недавна  інформація з історії зварювання в цих галузях 

науки й  техніки носила розрізнений, фрагментарний характер і впродовж  останніх 

десятиліть  не була належним чином систематизована в жодній країн і 

пострадянського  простору.  

Актуальність запропонованого дослідження пояснюється потребою  створення  

сучасного наукомісткого виробництва, яке  відповідало б третьому етапу науково -

технічно ї революції,  а також розгортанням  робіт по зміцненню обороноздатності 

країни у в ідповідь на зовнішню агресію на сході і п івдні нашої країни. У русл і 

окреслених викликів часу дане дослідження необхідне і в  аспекті нового 

прочитання викладання історії науки й  техніки у вищій школі,  що відповідає 
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сучасній тенденції гуманітаризації технічних наук.  

Концентрація зусиль учених на розв’язанн і нагальних завдань розвитку 

виробництва, зміцненн і обороноздатності країни, структурних перетвореннях у 

науці і освіт і  середини –  кінця ХХ ст. особливо актуальна  в наш час модернізації 

ус іх сфер життя українського суспільства, інтеграції і глобалізації св іту.  

Саме тому дослідж увана проблема розглядається під кутом зору 

людиновимірності розвитку науки й  техніки, інтелектуально ї біографістики,  що 

дозволяє всебічно  розкрити наймасштабніше наукове і виробниче явище середини -

кінця ХХ ст. –  наукомісткі зварювальні технології в Україні.  

Актуальність дослідження зумовлюється назрілою потребою подолання 

існуючої сьогодні міждисциплінарно ї розрізненості наукових розвідок з  історії 

науки й  техніки, технічних наук, соціогуманітаристики, які сформувалися у 

великий історіографічний масив.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами .  Дисертацію 

виконано в рамках планових тем кафедри історії та культури України ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагог ічний університет імені Григорія 

Сковороди» «Людинознавча історія як ключовий дидактичний фактор сучасної 

історично ї освіти у ВНЗ», (номер державної реєстрації 011U002942).  Дисертаційне 

дослідження  відповідає плану науково -дослідно ї роботи Інституту  

електрозварювання ім. Є.О.  Патона НАН України (тема №  6,38/ 10-П за 2004-

2006 рр. :  «Історико -ретроспективний аналіз  стану процесів зварювання та 

паяння», №  держреєстрації 0101004040; Приазовського державного технічного 

університету (Програма науково -дослідно ї роботи  «Підвищення довговічності 

деталей машин за рахунок зносостійкості наплавленого матеріалу і технології 

зміцнення»,  наказ  Міністерства освіти і науки У країни №  654 в ід 16.11.2005р.; 

Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона ,  тема № 6, 38/17-П за 2007-2008 

«Науковий аналіз і п ідготовка науково - інформаційних матеріалів до 75 -річчя 

Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона» ,  №  держреєстрації 0101004040 ) та 

ін .  

Мета дисертаційного дослідження  полягає у в ідтворенні  цілісно ї картини 

історії розвитку і впровадження наукових розробок в галузі зварювання і 

наплавлення, визначення в ітчизняних досягнень у створенні нових технологій і 

покращенні якості зварювання в ідповідно  до  вимог  суднобудування, енергетики  та  

ракетобудування  в середині-кінці ХХ ст.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких  завдань:  
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–  визначити ступінь розробленості досліджувано ї проблематики в науковому 

історичному дискурсі;  

–  проаналізувати джерельну базу з історії розвитку науки про зварювання , 

сформулювати теоретико -методологічні засади та науково -аналітичний 

інструментарій дослідника;  

–  виявити  провідні тенденції в  історіографії історії розвитку зварювального 

виробництва, які впливали на еволюцію сучасних видів зварювання плавленням та 

наплавлення;  

–  з’ясувати найважливіші науково -технічні чинники  розвитку зварювальних 

технологій, визначити критерії та сутнісні характеристики їх періодизації;  

–  розкрити роль Інституту електрозварювання ім.  Є.О.  Патона у впровадженні 

новітніх зварювальних техно логій та вплив на ці процеси міжнародних, в ійськово -

політичних чинників ;  

–  охарактеризувати комплексний, міждисциплінарний вимір розвитку 

зварювання в середині –  кінці ХХ  ст. ;  

–  визначити перспективні напрями подальших досліджень зварювальних 

технологій під кутом зору історично ї науки .  

Об’єкт дослідження  –  наука, технології та впровадження зварювання в УРСР  

середини-кінця ХХ  ст.  

Предмет дослідження  –  соціально -економічні,  науково -технічн і чинники 

розвитку зварювання плавленням і наплавлення у провідних наук омістких галузях 

виробництва (ракето і суднобудуванні,  енергетиці) ; діяльність науково -дослідних 

установ, конструкторських бюро,  лабораторій  у науковому секторі зварювання ;  

антропологічні складники наукового прогресу в зварювальних технологіях  

середини-кінця ХХ ст.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють середину –  кінець ХХ  ст.  –  час, 

який прийнято вважати періодом інтенсивного розвитку зварювання і споріднених 

технологій  в Україні і св іт і в  цілому.  

Територіальні межі  окреслені теренами УРСР  середини  –  кінця ХХ ст.  

Методи дослідження.  Теоретико -методологічні засади дисертаційного 

дослідження ґрунтуються на фундаментальних теоретичних розробках щодо 

ключових методів та принципів науково -теоретичного пізнання, специфіки впливу 

соціально -економічних, політичних, соціокультурних  чинників на становлення 

науково -технічно ї думки. Комплексний і міждисциплінарний характер роботи 

зумовив необхідність інтелектуального структурно -типологічного пошуку з 
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урахуванням гносеологічних вимог поліперспективності,  інтеркульту рності,  

рефлективності та інтегративності.  Синтез означених методологічних чинників  

уможливив вирішення обраних дослідницьких завдань.  

У дисертації використано комплекс методів,  серед яких, насамперед, слід 

назвати порівняльно - історичний, історико -ретроспективний, проблемно -

хронологічний, метод історично ї періодизації та ін.  

Наукова новизна одержаних результатів :  

–  уперше  відслідковуються закономірності  розвитку провідних технологій 

зварювання плавленням та наплавлення в середині ХХ ст.  в контексті потреб  

промислового виробництва в умовах третього етапу науково -технічно ї революції.  

Запропонована авторська періодизація  історії зварювання  під кутом зору  

використання якісно нових джерел енерг ії і принципів їх застосування в 

зварювальних технологія х, особливо в  енергетиці,  судно  і ракетобудуванні;  

систематизовано і виокремлено інформацію  про розробку академіком 

Є.О.  Патоном  комплексно ї програми розвитку зварювального виробництва  

технічного профілю; введено в науковий об іг документи ,  які характеризують 

провідну роль Інституту електрозварювання під керівництвом академіка 

Б.Є.  Патона у створенні нових видів зварювання і впровадження їх у наукомістке 

виробництво ; вперше в історико -порівняльному плані висвітлюється ґенеза  

дугового зварювання у вуглецевому газ і та  узагальнюються здобутки  в цьому 

плані Інституту електрозварювання  ім.  Є.О.  Патона; з’ясовано  комплекс 

історичних чинників  і науково -технічних умов ,  які прискорили  запровадження 

зварювання та наплавлення у виробництво сучасних ракет-носіїв,  морських суден,  

енергетичного обладнання ; подано якісно -кількісну історико -технічну 

характеристику  електронним, лазерним ,  світловим ,  дуговою плазмою, 

різнополярними імпульсами  способам  зварювання з урахуванням технологічних 

запитів друго ї половини ХХ ст.;  установлено взаємозв’язки і взаємовпливи  

виробництва  ракет-носіїв,  суден нових поколінь, енергетичного обладнання і 

досягнень  матеріалознавчих наук ,  результатів теоретичних розробок учених 

Інституту електрозварювання ім. Є.О.  Патона, галузевих установ, вузів України;  

–  удосконалено  понятійний апарат у  галузі зварюваності конструкційних 

матеріалів,  покращення звар ювальних з ’єднань, прогресуючих зварювальних 

технологій тощо;  

–  набув подальшого розвитку  науковий дискурс стосовно напрямків 

удосконалення основних матеріалів  для зварювальних конструкцій, ґенези  
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технологій зварювання плавленням і наплавлення, стану та  перспектив  розвитку 

зварювального виробництва сучасних інженерних конструкцій в суднобудуванні,  

енергетиці,  ракетобудуванні  та інших галузях.  

Практичне значення і реалізація результатів дослідження  зумовлене 

комплексним міждисциплінарним характером дисертаційного дослідження і 

полягає в тому, що до наукового обігу введено низку важливих джерел і 

теоретичних положень, які ще не були предметом розгляду у в ітчизняній 

історичній науц і.  Отримані результати та висновки можуть ефективно 

використовуватися для написання робіт узагальненого характеру,  монографій, 

підручників,  навчальних посібників з історії науки й  техніки, історії України, для 

створення довідкових та енциклопедичних видань. Окрім того, матеріали  

дисертаційного дослідження  з  історії технологій зварювання можуть 

використовуватися  в навчальному процесі на фахових спеціальностях 

університетів,  в експозиціях технічних музеїв і виставок. Деякі результати 

дисертаційного дослідження  вже  внесені в довідковий фонд Інституту 

електрозварювання  ім. Є.О.  Патона, використані в  підготовці ювілейних  видань з 

історії НАН України та  Інституту електрозварювання ім. Є.О.  Патона, 

застосовуються у виробничій практиці студентів технічних вузів.  На наш погляд, 

концептуально -теоретичні напрацювання, здобуті дисертантом, можуть слугувати 

підґрунтям для розробки й викладання спеціалізованих курсів у профільних вищих 

навчальних закладах нашої держави.  

Особистий внесок здобувача .  Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею, де на підставі ґрунтовного міждисциплінарного осмислення, 

ретельного компаративного аналізу й комплексної історико -наукової інтерпретації 

великого масиву джерел  і л ітератури ,  розроблено і викладено власні авто рськ і 

концепції,  ідеї та висновки щодо задекларованої проблематики. Водночас, до 

деяких напрямів історичного пошуку спонукали теоретико -методологічні вказівки 

академіків  Б.Є.  Патона, К.А.  Ющенка, члена-кореспондента НАН України, доктора 

технічних наук М.Л.  Жадкевича, доктора історичних наук О.М.  Корнієнка ,  доктора 

технічних наук, професора В.В.  Чигарьова  та ін .  

Апробація результатів дисертації .  Основні її положення ,  висновки та 

рекомендації обговорювалися на засіданнях кафедри історії та культури України 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», а також були оприлюднені на  «Всероссийской с 

международным участием научно -технической конференции, посвященной  150-
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летию со дня рождения Николая Гавриловича Славянова»  (Перм, 2004  р . ) ; 

Республ іканській науково -методичній конференції  «Современные проблемы 

сварки, наплавки и материаловедения» ( Маріуполь, 2005  р.); Х Міжнародній 

науково -технічній конференції  «Проблемы сварки, металлургии и родственных 

технологий» (Кутаїс і,  2005 р.); Міжнародній науково -технічній конференції «XII 

Бенардосовские чтения» (Іваново, 2005  р . ) ; ХХVІ Міжнародній конференції  

«Композиционные материалы  в промышленности» (Ялта, 2006  р . ) ; III Міжнародній 

науково -методичній конференції «Повышение износостойко сти деталей машин и 

конструкций. Совершенствование подготовки кадров» (Маріуполь, 2006  р . ) ; 

Міжнародній науково -технічній конференції «Состояние и перспективы развития 

электротехнологии» ( Іваново, 2006  р . ) ; Всеукраїнській науково -методичній 

конференції «Історія науки і техн іки у вищих навчальних закладах України» 

(Харків,  13-14 квітня 2006  р . ) ; VІІ Всеукраїнськ ій науковій конференції  

«Актуальні питання історії науки і техніки» (Київ,  2-3 жовтня 2008  р.); 

Міжнародній конференції  «Сварка и родственные технологии в третье 

тысячелетие» (Київ,  24-26 листопада 2008  р.) ; VІІІ Всеукраїнській науковій  

конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (Київ  –  Очаків,  

26 вересня 2009  р.) ; VІІІ Всероссийской с международным участием научно -

технической конференции «Быстрозакаленные материалы и покрытия» ( Москва, 

30 листопада  2009 р.); ІІІ Міжнародній науково -практичній конференції «Безпека 

життєдіяльності і охорона здоров’я  дітей і молоді ХХІ  сторіччя: сучасний стан, 

проблеми та перспективи» (Переяслав-Хмельницький,  12-13 вересня 2013  р.) .  

Публікації .  Результати дослідження знайшли відображення в одній 

одноосібній монографії,  двадцять  одній статт і у фахових наукових виданнях ,  

затверджених ДАК України, шести  зарубіжних публікаціях в інших наукових 

збірниках.  

Структура  та обсяг дисертації.  Дисертація складається з і вступу, п ’яти  

розділів,  висновків,  50 малюнків ,  7 таблиць,  списку використаних джерел  і  

л ітератури –  825 найменувань та 10 додатків.  Загальний обсяг дисертації –  450 

сторінок.  

Структура та обсяг дисертації.  Дисертація складається з і вступу, п’яти 

розділів,  висновків,  69 малюнків, 7  таблиць, списку використаних джерел і 

літератури –  738 найменувань та 10 додатків.  Повний  обсяг дисертації –  421 

сторінка .  

 



 7 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

 

У вступі  обґрунтовується актуальність тем и дисертаційного дослідження ,  

визначаються його мета і завдання, об’єкт, предмет ,  наукова новизна  і практичне 

значення та апробація основних теоретичних положень і висновків .  

У першому розділі  «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження»  розкривається стан наукової розробки теми, джерельне 

забезпечення досліджувано ї проблеми та методологічні засади наукового пошуку.  

У підрозділі 1.1.  «Історіографія проблеми»  анал ізується стан науково ї 

розробки та подається історіографічний аналіз літератури пр о розвиток 

зварювальних технологій у суднобудуванні,  ракетобудуванні та енергетиці в  

середині –  кінці ХХ  ст. Увесь масив літератури про науковий супровід 

застосування зварювання, фундаментальні й прикладні розробки в цій галузі 

умовно поділяється на декілька періодів,  які в ідрізняються масштабами і 

глибиною постановки проблеми та її теоретичного вирішення.  

Водночас ми брали до уваги впливи на формування історіографічного поля 

таких чинників,  як зміни в суспільно -політичному житті країни, міжнародні 

виклики,  формування інтелектуальних еліт,  науково -технічну конвергенцію в 

царині зварювальних технологій, взаємоз багачення і взаємовпливи вітчизняної і 

європейсько ї наукових традицій.  

Під кутом зору нагромадження історичних знань, розвитку наукових ідей і 

парадигм  пропонується виділити три історіографічних періоди історії зварювання 

в суднобудуванні,  ракетобудуванні та енергетиці середини –  кінця ХХ  ст.: І  –  20-

40- і рр. ХХ  ст. ; ІІ  –  1950-1980- і рр.; ІІІ –  сучасний, з 1991  р.  

Перший історіографічний період є «перед історією» вивчення зварювання в  

суднобудуванні,  ракетобудуванні та енергетиці.  Він розкриває  витоки і ґенезу 

зварювання, доводить  його переваги над клепанням, з ’ясовує внесок у цю справу 

видатних винахідників першої половини ХХ  ст.  

Другий історіографічний  період охоплює л ітературу епохи «інтенсифікації 

процесів зварювання», інституціонування, формування мережево ї науки 

зварювальних технологій, презентує  праці в ітчизняного і міжнародного 

історіографічного поля, безпосередніх учасників науково -технічно ї революції.   

Третій історіографічний період охоплює літературу сучасних дослідників  

зварювальних технологій, характеризується історичною реконструкцією 

найважливіших складників  інтелектуально ї біографії вчених, визначенням 
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інтелектуальних ліній зв ’язку учених-зварників,  матеріалознавців,  конструкторів,  

технологів тощо.  

У другому –  третьому десятиліттях ХХ  ст.  з’являються перші узагальнюючі 

праці,  в яких обґрунтовується перевага  зварювання над клепанням, робиться огляд 

стану зварювальних технологій  в цілому.  Одним із перших дослідників нових 

технологій в Україні,  починаючи з 1925 р.,  був  В.В.  Данилевський. Історію 

застосування нових технологій у ремонті суден і суднобудуванні  до середини 

1930 р.  вперше описав В.П.  Вологдін. Водночас історією зварювання зацікавилися 

Г.О.  Ніколаєв, К.К.  Хрєнов і В.П.  Нікітін  та ін .  Зокрема, К.К.  Хрєнов опублікував 

перші статті про  життя і діяльн ість  винахідників електрозварювання 

М.М.  Бенардоса і М.Г.  Славянова, а питання генези дугового зварювання в ін  

в ідобразив у дисертації та монографії.  Результати роботи перших винахідників у  

галузі зварювання досліджували А.С.  Огиєвецький і Л.Д.  Радунський. Побіжно ця 

тематика розглядалася в працях В.П.  Нікітіна .  У роботах Є.О.  Патона «Скоростная 

автоматическая сварка под слоем флюса» (Москва ,  Ленінград ,  1941 р.), 

«Восстановление разрушенных мостов» (Київ,  1918  р.) можна в іднайти 

інформацію про обладнання і технологію швидкісного автоматичного зварювання 

під шаром флюсу, особливості автоматичного зварювання в суднобудуванні,  

раціональному використанні сталі для зварних мостів,  про суцільнозварн і 

залізничні мости, співпрацю  вчених Інституту електрозварювання з виробниками.  

У 1950-70-х роках професійно історію зварювання досліджували  в Інститут і 

історії природознавства і техніки АН СРСР (А.О.  Чеканов) та  Інституті історії 

України АН УРСР (М.М.  Матійко).  Найгрунтовніші дослідження історії розвитку 

електрозварювання металів в  Україні,  зокрема інтелектуальних надбань  Інституту 

електрозварювання ім. Є.О.Патона  до кінця 1950-х років ,  провів  М.М.  Матійко .  

Вивчення  історії техніки зварювання отримало новий імпульс у кінці 1970-х –  

1980-х роках. Низка наукових розвідок  з історії зварювання інтегрувалася  в 

монографічні дослідження з інших галузей знань: металургії,  будівельно ї справи, 

енергетики, матеріалознавства. Наприкінці 1970 -х років провідними ученими ІЕЗ 

ім.  Є.О.  Патона, Інституту історії природознавства і техніки АН СРСР ім.  

С.І .  Вавілова, МВТУ ім. М.Е.  Баумана  (МВТУ), Інституту історії АН УРСР була  

підготовлена колективна праця «Сварка в СССР». Водночас узагальнююча праця 

залишила поза увагою детальний опис зварювальних технологій  у 

авіаракетобудуванні,  виробництві в ійськових кораблів,  вогнепально ї збро ї та 

інших галузях. Наприкінці минулого століття в Україні з ’явилися  фундаментальні 
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дослідження ґенези  зварювання, напилення та паяння в контексті світового  

досвіду.  Дослідження з історії зварювання до середин и  ХХ століття стало 

предметом наукових студій О.М.Корнієнка, напилювання покриттів  –  

Л.Г.  Полонського, паяння –  О.М.  Жадкевича .  Окрім того, в 1950 - і –  1960- і рр. в 

журналі «Наука і суспільство» вийшла низка науково -популярних праць про 

застосування зварювальних технологій у народному господарстві Б.Є.  Патона 

(«Нове в електрозварюванні», 1951, №8; «Наука людині», 1969, №5), 

Є.І.  Лейначука («Флюси для автоматичного зварювання», 1952, №9) та ін.  І сторії 

розвитку зварювання і споріднених технологій присвятили сво ї праці  в друг ій  

половині ХХ століття  зарубіжні автори: у США (Simonson  R.D.,  Nunes A.C.,  

Irving B.,  David S.A.,  Debroy T.,  Stacey H.,  Winterton K.,  Geer lings H.G.), 

Великобританії (BuckinghamH.C.,HouldcroftP.T.,  Сullison A.,  Johnson M.R.),  Канаді 

(Costa G.,  Gerald J.),  Італії (F.Manna),  Японії (Акимо Киёаки),  Німеччині 

(A.F.  Manz, H.  Barthelmeß, H.K.  Wapler,  S.  Ditchfield,  M.  Beckert ,  A. Gerhardt , 

D. Meester,  P.  Kunzmann)  та ін .  У дисертаційному дослідженні автором 

опрацьовано понад 150 праць західних учених у галузі зварювальних технологій.  

На сучасному історіографічному етапі вийшли в світ праці 

Б.М.  Малиновського «Академик Борис Патон –  труд на всю жизнь» (М.,  2002),  

І .К.  Походні,  В.К.  Лебедєва «Борис Євгенович Патон. Життєвий і творчий шлях 

Бориса Євгеновича Патона» (К.,  2008) та ін .  У 2004  р. науковий світ ознайомився з 

монографією О.М.  Корнієнка «История сварки XV –  средины  ХХ  в.»,  а  в 2009  р. 

автор захистив  докторську дисертацію з історії науки й техніки «Становлення та 

розвиток зварювального виробництва в Україні у св ітовому контексті (70 - і роки 

ХІХ  ст. –  50- і роки ХХ  ст.)».  Уперше дослідник розглянув історію зварювання як 

комплексну технологію ,  яка  включає фізичні особливості джерел живлення і 

нагрівання, хіміко -металургійні процеси в матеріалах, що зварюються та 

проектування і виготовлення зварних конструкцій.  

Оскільки запропоноване дисертаційне дослідження носить міждисциплінарний 

характер, то автором використовувалися не лише праці,  які безпосередньо 

торкаються історії науки й техніки, але й  історії України, методології історичних 

досліджень, економічно ї історії тощо.  

Перша група включає узагальнюючі праці з історії радянського суспільства та  

історії УРСР, як радянсько ї доби, так і сучасні,  зокрема, «Историю Украинской 

ССР». –  К., 1967. –  Т.  2; «Українську політичну історію. ХХ –  початок ХХІ  ст. –  

К., 2007 та ін.  Ці та інші видання сприяють з ’ясуванню того , яким чином влада,  
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політичний режим впливали на розвиток науки й техніки, дають уяву про  

міжнародні виклики епохи, мотивацію прийняття партійно -радянських рішень в 

галузі науки і,  зокрема, розвитку зварювальних технологій.  

Другу групу становлять колективні праці,  статті,  дисертаційні роботи, 

присвячені розвитку в ітчизняно ї науки й техніки, в яких передається атмосфера 

наукової творчості,  розкривається багатогранна діяльність колективів учених у  

наукових установах, лабораторіях, вузівських кафедрах, творчий доробок 

наукових шкіл, насамперед у галузі зварювальних технологій, а також 

акцентується увага на сусп ільно -економічних чинниках розвитку науки в Україні.  

У цьому ракурсі слід назвати ювілейне, до 90 -річчя в ід дня заснування НАН 

України, видання «Національна академія наук України 1918 –  2008: до 90-річчя  від 

дня заснування» (К.,  2008),  узагальнююче видання «Інститут електрозварювання 

ім.  Є.О.  Патона» (під ред.  Б.Є.  Патона) (К.,  1967),  праці В.І.  Онопрієнка «Історія 

українсько ї науки ХІХ –  ХХ  століть» (К.,  1998),  О.М.  Корнієнка, О.П.  Літвінова 

«Особливості розвитку наукових засад і впровадження зварювання в УРСР з 1945 

до середини 1950-х років» («Нариси з  історії природознавства і техніки », 2005, 

Вип.  7); Л.М.  Бєсова «Науково -технічна політика в Україні.  Минуле. Сучасне.  

Майбутнє» (Харків,  1997) ; Г.М.  Доброва, В.І.  Клименюка та ін.  «Организация 

науки» (К.,  1970) ; І .Є.  Таранова «Интеллектуальный труд, наука и образование. 

Кризис в Украине» (Харків,  1994) ; Т.В.  Полушкіно ї «Соціально -економічні 

аспекти розвитку науки в Україні в 90 -х роках ХХ  століття» (К.,  2004) та ін.  

Третя група наукових праць озброює дослідника сучасною методологією 

пізнання складних і суперечливих процесів розвитку науки, формування її 

інтелектуального простору, визначає місце і роль ученого в тривимірній системі:  

людина –  наука  –  суспільство. До цієї групи слід в іднести роботи В.А.  Смолія,  

Л.М.  Бєсова, Л.І.  Буряк, В.Я.  Борщевського, М.А.  Варшавчика, Г.М.  Доброва, 

Я.С.  Калакури, А.С.  Литвинко, Д.І.  Ковальченка, І .І .  Колесник, В.П.  Коцура,  

С.В.  Кульчицького, О.М.  Медушевсько ї,  О.П .  Реєнта, А.В.  Санцевича, 

В.В.  Селунсько ї та ін.  

Отже, ознайомлення з інтелектуальним простором історичної науки з обрано ї 

проблематики, її  історіографічний огляд свідч ать про те,  що дослідниками історії 

зварювання зроблено помітний внесок у вивчення техні ко -економічних переваг 

застосування зварювальних технологій у виробництві,  впливу електрозварювання 

на індустріалізацію країни, розв ’язання нагальних завдань енергетичного 

комплексу, виготовлення нового покоління  машин і промислового та 
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сільськогосподарського обладнання. Водночас, назріла потреба у появі 

спеціального дослідження, в якому б комплексно ,  в історичному, науково -

технічному і антропологічному вимірах розкривалися основні етапи, 

закономірності і сутнісні характеристики розвитку науки і технологій в царині 

застосування зварювання  в ракето і суднобудуванні,  енергетичному комплексі 

країни та соціальній сфер і.  

У підрозділі 1.2.  «Джерельна база дослідження»  характеризується комплекс 

джерел з досліджувано ї проблематики.  

До групи найважливіших джерел слід  віднести документи з фондів  

центральних архів ів України: Центрального державного архів у вищих органів  

влади та управління України (ЦДАВО України, Ф.  1),  Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України, Ф.  2),  а також 

Центрального наукового архіву  Національно ї академії наук України  (Ф. 

«Розпорядчі документи») ,  архіву Інституту електрозварювання ім.  Є.О.  Патона 

(Ф.1, Оп.1, Спр.350 «Особова справа Є.О.  Патона»),  особові архівні та рукописні 

фонди академіків і членів -кореспондентів Національно ї бібліотеки України 

ім.  В.І.  Вернадського (1918–1998 рр.).  Архівні документи розкривають пріоритетні 

наукові напрями досліджень у царині зварювальних технологій, кадровий 

потенціал академічних установ, наукових центр ів,  лабораторій, конструктор ських 

бюро ;  містять партійні і урядові постанови, які регламентували  сферу наукових 

інтересів колективів учених, визначали матеріально -технічні і фінансові ресурси 

розвитку фундаментально ї і прикладно ї науки.  

Важливу групу джерел становлять опубліковані зб ірники документів і 

матеріалів з історії Національно ї академії наук України, щорічні зв іти про 

діяльність НАН України, де міститься важлива інформація про здобутки, проблеми 

та перспективи розвитку зварювальних технологій, актуалізується нагальні 

прикладні завдання науково -дослідно ї роботи в галузі зварювання матеріалів.  

Окрему групу джерел становлять тогочасні наукові видання, насамперед,  

«Вісник Академії наук Українсько ї РСР» (з 1947  р.),  де широко висвітлюється 

діяльність учених у галузі зварювання, проблеми організації та координації 

наукових пошуків,  тогочасний стан наукових розвідок, досягнення наукових 

колективів та окремих учених. Маловідомі сторінки історії розвитку зварювальних 

технологій на теренах України, стан наукових розвідок у певному часовом у вимірі 

розкриваються в наукових часописах Київського, Харківського політехнічних 

інститут ів,  Маріупольського металургійного інституту та ін.  
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Важливим джерелом дослідження заявленої проблематики є спеціальні фахов і 

періодичні видання «Автоматическая сварка», «Сварочное производство», 

«Технология судостроения», «Технология легких сплавов» та ін. ,  де розкривається 

історія в ідкриття і впровадження дугового, плазмового, електронно -променевого 

та ін.  видів зварювання, висвітлюються основні напрями пошуку нових матеріалів,  

з іставляються надбання в ітчизняних і зарубіжних учених у галузі зварювальних 

технологій. Водночас публікації в періодичних виданнях слід розглядати як 

фактографічне джерело, яке допомагає прослідкувати шляхи розвитку і 

впровадження окремих технологій, оперативно в ідбивало найновіші досягнення 

науки й техніки.  

Яким чином досягнення в ітчизняно ї науки й  техніки в галузі зварювання 

популяризувалися серед громадськості ,  можна прослідкувати на прикладі роботи 

журналу «Наука й суспільство», де упродовж  1951 –  1991 рр. ,  за підрахунками 

Т.В.  Логвинюк ,  було надруковано 232 публіцистичних матеріал ів  відомих учених 

АН УРСР, насамперед,  Б.Є.  Патона («Нове в електрозварюванні», 1951, №8; 

«Наука людині»,  1969, №5 та ін.).  Установлено, що найактивніше висвітлюва лася 

тема зварювальних технологій у космосі та під водою в 1961 –  1971 рр. ,  в період 

інтенсифікації процесів зварювання, активної фази гонки озброєнь.  На сторінках 

науково -популярного видання висвітлювалися досягнення вчених М.М.  Бернадоса, 

М.Г.  Славянова,  В.П.  Нікітіна, Є.О.  Патона, Б.Є.  Патона та ін.  в застосуванн і 

зварювання у в ійськовому і цивільному виробництві.  

Найчисельнішу групу джерел про розвиток зварювання на теренах Укра їни в  

середині –  кінці ХХ  ст. становлять оригінальні праці учених Б.Є.  Патона, 

А.М.  Макари, В.І.  Дятлова, Б.О.  Іванова, К.К.  Хрєнова, Ф.Р.  Коє, В.А.  Фролова, 

К.А.  Ющенка, Г.Б.  Сердюка, В.П.  Черниша, В.Д.  Кузнєцова, В.А.  Пахаренка, 

В.В.  Сироватки, Р.М.  Рижова та ін.  Вони розкривають творчу лабораторію вчених,  

напрями інтелектуальни х пошуків дослідників,  практики впровадження наукових 

розробок у виробництво.  

Отже, залучені до реалізації поставлених у дослідженні завдань джерела, різн і 

за походженням, евристичним потенціалом, повнотою висвітлення різних аспектів  

проблеми, дають підстави констатувати, що опрацьований емпіричний масив 

забезпечує надійне підґрунтя для комплексного осмислення заявленої тематики. 

Опубліковані джерела в поєднанні з неопублікованими архівними документами, 

авторські праці дослідників зварювання середини –  кінця ХХ  ст. дають змогу 

всебічно висвітлити багатогранні аспекти історії «інтенсивних процесів  
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зварювання», їх впливу на розвиток ракето і суднобудування, атомної енергетики, 

розробку нового покоління машин і механізмів.  

У підрозділі 1.3.  «Теоретико -методологічні засади дослідження»  

зазначається, що фундаментальне значення в роботі мають методологічні 

принципи об’єктивності,  історизму, міждисциплінарності,  застосування яких 

дозволило всебічно розглянути розвиток зварювання в середині –  кінці ХХ  ст.  не 

лише як наукове явище, а й соціально -економічне, фінансово -господарське, 

соціокультурне і антропогенне, яке здатне розвиватися і вдосконалюватися в 

умовах викликів часу.  

Принцип об’єктивності  передбачає рішучу в ідмову в ід заангажованих,  

тенденційних оцінок минулого, існуючих у в ітчизняній історіографії,  безсторонню 

інтерпретацію всіє ї сукупності інтелектуально -теоретичних напрацювань. Зг ідно з 

цим принципом, автором ураховувалися всі чинники, що впливали на розвиток 

зварювання в середині –  кінці ХХ  ст. на теренах України в Інституті 

електрозварювання ім.  Є.О.  Патона, галузевих інститутах, лабораторіях,  

конструкторських бюро тощо. Всебічне цілісне осмислення історії розвитку 

зварювання в ракето і суднобудуванні,  енергетиці покладене в основу нашої 

роботи.  

Принцип історизму  допоміг розкрити суперечливо -діалектичну динаміку 

розвитку зварювальних технологій,  побачити це явище як невпинну 

трансформацію ідей, планів,  процесів .  Усе це дає підстави розглядати об ’єкт 

дослідження під кутом зору його ґенези в минулому, визначал ьних тенденцій у 

сьогоденні та перспектив розвитку в  майбутньому. Відповідно до принципу 

історизму науку про зварювання ( ідеї,  наукові структури, колективи вчених, 

наукові школи, персоніфіковані виміри наукових в ідкриттів) ми розглядаємо у 

зв’язку з конкретно - історичними обставинами їх виникнення, звертаючи особливу 

увагу на причини появи, діалектику розвитку та змін у історичній ретроспективі.  

Принцип міждисциплінарності  в роботі використаний таким чином, що до 

аналітичних процедур активно застосовані напр ацювання з галузей історії науки й 

техніки, історії України, історії матеріалознавства, інтелектуально ї історії тощо.  

На сьогодні цей принцип можна вважати одним із провідних у постнекласичній 

науці,  насамперед однією із  найпопулярніших парадигм наукового пошуку.  

Міждисциплінарний характер сучасного пізнання зумовлений переходом науки з 

«дисциплінарно ї» до «проблемно -тематичної», що забезпечує виявлення ціло ї 

мережі зв ’язків між дисциплінами та обставинами, що постійно змінюються.  
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Застосування порівняльно- історичного методу  дозволило виявити та описати 

різні підходи до розвитку зварювальних технологій , їх застосування в середині –  

кінці ХХ  ст. Ідеї і наукові проекти в галузі зварювання розглядалися не як 

абстрактні «мислительські конструкції»,  а як цілком конкретні та визначен і 

системи поглядів,  що існували в конкретному історичному часі і просторі,  були 

породжені впливом певних соціально -економічних, політичних та науково -

технічних обставин.  

Метод історичної періодизації  дав змогу у процесі осмислення проблеми 

виділити окремі періоди, проаналізувати їх головні характеристики, тенденції 

в ідмінності.  

У процесі дослідження нам удалося встановити основні періоди, що їх 

пройшли зварювальні технології та  визначити послідовність і стадії їх розвитку.  

Окрім того, зварювання вивчалося  нами з урахуванням загально ї закономірності 

розвитку машин, знарядь праці,  технологій в ід народження іде ї,  розробки нової 

конструкції (способу)  до  впровадження і широкого  використання у виробництві,  

заміни  старо ї техніки новою .  При цьому з’ясовано  основні фактори й протиріччя, 

які стимулювали або  гальмували  розвиток техніки.  

Дотепер в історичн ій  науці немає єдино ї думки стосовно критеріїв  

періодизації як розвитку техніки загал ом, так й окремих її секторів .  Відомо, що 

технічні засоби, технології у своєму розвитку проходять еволюційні й революційні 

періоди і стадії.  В кожному періоді загального розвитку галузі техніки є стадії 

розвитку окремих видів і способів,  обладнання, матеріалів,  техн ічних прийомів та 

інших характерних складників  галузі техніки. Для періодизації розвитку 

зварювання і споріднених технологій ми взя ли  два фактори: 1) концентрацію  

енерг ії,  що прикладається до місця  зварювання (наплавлення, паяння),  2) обсяг 

застосування в  порівнянні з іншими технологіями ,  з’єднань  і характеристика 

об’єктів,  де застосовується зварювання. На початку виникнення перших 

технологій зварювання в ідбувався повільний  процес удосконалення технології та 

обладнання в межах застосування біопалива і механічно ї енерг ії.  Другий період 

розвитку зварювання розпочався в  останню чверть ХІХ  ст.  і базувався на 

принципах використання електрично ї енерг ії та  енерг ії хімічних реакцій. 

Нинішній  період бере свій в ідлік  з середини  ХХ  ст.  і характеризується  

застосуванням переважно висококонцентрованих джерел енерг ії,  розробкою нової 

техніки зварювання матеріалів і в ідповідальних конструкцій у сучасних галузях  

виробництва, а також зварюванням під водою і в  космосі.  В цьому плані 
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характерною тенденцією є збільшення  питомої потужності способів зварювання 

в ід 10,5
 6  

до 10
1 1  

. . .10
1 3  

Вт/м
2
 (Див. Мал.  1). 

 

 

 

Мал.  1.   Періоди розвитку зварювального  виробництва  
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задекларовано ї проблеми, враховуючи важливі в концептуальному плані розробки 

вчених, теоретичні висновки і узагальнення, які сприяли осмисленню та 

формуванню принципових наукових положень.  

У другому розділі  дисертації «Розвиток наукомісткого  зварювального 

виробництва в умовах соціально -економічних і  політичних викликів середини 

–  кінця ХХ ст.»  розкривається вплив науково -технічно ї революції,  

зовнішньополітичних чинників,  нагальних потреб народногосподарського 

комплексу на розвиток науки і зварювальних технологій.  

У підрозділі  2.1.  «Історичні витоки технологій зварювання й наплавлення в  

УРСР» робиться екскурс у минуле становлення зварювального виробництва, 

визначаються  основні етапи його розвитку під кутом зору поглиб лення наукових 

розвідок в галузі зварювальних технологій, в ідслідковується наступність 

наукового пошуку та особистісний вимір досягнення науки й техніки в час, який 

охарактеризував Б.Є.  Патон як «період інтенсифікації процесів зварювання» .  

Відзначається, що індустріальний розвиток УРСР потребував широкого 

застосування зварювання, що й зумовило проведення у жовтні 1928 року в  Харкові 

Першого Всеукраїнського  з’їзду з  проблем розвитку зварювального виробництва 

на будівництві Дн іпрогесу,  нових металургійних і м ашинобудівних заводів.  

Водночас  перехід до нових технологій  виробництва потребував насамперед  

вирішення проблем міцності й  надійності.  У зв’язку з цим у 1929 р.  Є.О.  Патон 

організував лабораторію Електрозварювання,  де розпочав досліджувати зварні 

з’єднання  та  розробляти оптимальні зварні конструкції,  високоякісні технології й  

матеріали. У 1933 р. було визначено статус Інституту електрозварювання  (далі –  

ІЕЗ) як структурного підрозділу  Всеукраїнсько ї академії наук, де  Є.О.  Патон 

вперше в св іт і запропонував  програму комплексного розвитку зварювального 

виробництва.  

До кінця  1939 р. очолюваний Є.О.  Патоном колектив запровадив технологію  

дугового автоматичного зварювання під шаром  флюсу і необхідне обладнання. До 

середини 1941 року автоматичне зварювання під флю сом застосовувалося  на 20 

найбільших заводах СРСР.  

Характерною особливістю  розвитку продуктивних сил країни в 1941 -

1945 роках була переорієнтація народного господарства на  істотне збільшення 

виробництва в ійськової техніки, насамперед бронетанкової.  ІЕЗ за  пропозицією 

Є.О.  Патона  було евакуйоване  на Урал і розміщено  на  Уралвагонзаводі у 

Нижньому Таг ілі.  Туди було евакуйовано  і Харківський танковий завод ім.  
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Комінтерна з конструкторським бюро  (ХТЗ),  де  розгортається  виробництво  

середнього  танка  Т-34. ІЕЗ розпочав пошукові технологічні і конструкторськ і 

роботи зі зварювання броньових конструкцій .  Уперше в св іт і було розроблено 

технологію автоматичного зварювання легованих сталей В.І.  Дятловим (ІЕЗ) та 

Б.О.  Івановим (ХТЗ) .  Науковці ІЕЗ довели  існування дугового  розряду під шаром 

флюсу (Б.Є.  Патон і А.М.  Макара),  відкрили  явище  саморегулювання дугового 

процесу зварювання плавким електродом (В.І. Дятлов),  а також створили  

зварювальні автомати  з постійною швидкістю подачі електродного дроту.  

Автоматичне  зварювання ,  зокрема важких танків «ИС» і «КВ»,  співробітники ІЕЗ 

впровадили й  на інших заводах. Було налагоджено зварювання бомб, стрілецько ї 

збро ї,  гармат ,  снарядів та ін.  Дугове зварювання під водою  (К.К.  Хрєнов) знайшло 

застосування в  ремонті суден, мостів,  портових споруд  тощо .  

У 1947 р. Рада Мін істрів СРСР прийняла постанову «Про розширення 

застосування в промисловості автоматичного ел ектрозварювання під шаром 

флюсу», в ідповідно до яко ї передбачалося  у найближчі роки  ввести до ладу 670 

зварювальних автоматів  на 111 заводах країни. Зусиллями ІЕЗ ім.  Є.О.  Патона, 

інших наукових установ  на багатьох підприємствах автоматичне зварювання стало 

провідним технологічним процесом.  

Важливою технологією стало наплавлення під флюсом  металу заданого складу 

з досить високою продуктивністю .  Найбільш вдалими технологіями  виявилися 

наплавлення  під флюсом ,  порошковим дротом і широкою електродною стрічкою, 

що вирішило проблему одержання наплавленого металу із  широким діапазоном 

легуючих елементів.  За темпами розвитку, рівнем  розробок і масштабам 

застосування дугового автоматичного і напівавтоматичного зварювання під 

флюсом вітчизняна наука посідала лідируючі позиції  в світ і.  Водночас  Є.О.  Патон 

визначив 25 актуальних пошукових тем ,  виконання яких забезпечило підґрунтя  для 

створювання  нових технологій, зварювальних матеріалів,  зварних конструкцій  

тощо .  

Отже, в ітчизняною наукою вперше  було запропоновано рулонування 

заготівель великогабаритних резервуарів,  зварених автоматами в цехах; 

автоматичне зварювання під флюсо м монтажних швів на вертикальній  площині; 

швидкісне багатодугове зварювання в  поточному виробництві труб  та ін.  

Важливим підсумком науково - інженерно ї роботи  Є.О.  Патона став 

суцільнозварний міст  через Дніпро у Києві,  де були впроваджені найновіші 

розробки ІЕЗ.  
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У підрозділі 2.2.  «Інститут електрозварювання ім. Є.О.  Патона –  провідна 

установа в галузі зварювання на етапі науково -технічної революції (друга 

половина –  кінець ХХ ст.)»  розкривається внесок профільно ї наукової установи, 

конструкторських бюро, колективів  учених у вдос коналення технологій 

виготовлення агрегатів високої потужності,  нових способів з’єднання матеріалів з 

урахуванням зростаючих потреб оборони країни, народногосподарського 

комплексу,  запитів науки й  техніки. Йдеться про заснування академіком 

Є.О.  Патоном наукової школи, яка упродовж друго ї половини ХХ ст. посідала 

провідне місце у св іт і серед профільних установ. З середини ХХ ст.  в ІЕЗ 

інтенсифікувалася поява  нових технологій з’єднання металів .  У в ідповідь на 

виклики часу в 1950-х рр. проблема виробництва машин і агрегатів високої 

потужності була вирішена  за допомогою створеного в ІЕЗ електрошлакового 

зварювання. Визначилися раціональні технології виготовлення  роторів,  циліндрів ,  

парових і газових турбін (автоматичне зварювання під флюсом), робочих коліс,  

валів,  статорів турбін (електрошлакове зварювання),  пакетів лопаток 

теплообмінників,  діафрагми турбін, трубопроводів  та ін .   

З кінця 1950-х рр. започатковані дослідження по створенню технологій  

з’єднання на основі енерг ій електронного, лазерного і св ітлового п роменів,  енерг ії 

вибуху, магнітно - імпульсно ї та енерг ій тертя, дугової плазми тощо . Для виробів з  

алюмінію, титану, цирконію ,  пластмаси в ав іаційній ,  ракетобудівній ,  

суднобудівн ій, атомній  та хімічній промисловості,  радіоелектроніці,  

приладобудуванні  та інших  галузях запропоновані аргонодугове, електронно -

променеве, контактне, плазмове, дифузійне та інші  види зварювання, паяння, 

напилення, наплавлення. З метою освоєння г ідросфери у 1965 році започатковано 

нову технологію зварювання під водою спеціальними порошковими дротами -

апаратами, що витримують підвищений тиск. У 1969 році на борту корабля «Союз -

6» уперше в  світі здійснено експерименти з і зварювання на установці «Вулкан»,  

розробленій в ІЕЗ. У 1984 році був проведений експеримент за бортом орбітально ї 

станції у в ідкритому космосі ручним електронно -променевим інструментом УРІ, 

виконуючи процеси зварювання, пайки, різання і напилювання. У в ідкрито му 

космосі на станції «Мир» було  розкрито  дві 15-метрові конструкц ії.   

Отже, на кінець досліджуваного періоду за технологіями українських учених  

зварювали, наплавляли, паяли, напилювали вироби товщиною від часток міліметр а  

до декількох метрів ; сфера застосування зварювання і споріднених технологій 

розширилася  від ювелірно ї,  електронної і медично ї промисловості,  до ав іаційно -
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космічно ї техніки, кріогенного устаткування, морських платформ і підводних 

нафтопроводів.  Застосовувалося  електронно -променеве зварювання ракетних 

конструкцій з високоміцних алюмінієвих сплавів ; плазмово - індукційне плавлення 

монокристалів тугоплавких металів для атомної енергетики  й аерокосмічної 

техніки; впроваджувалося  в кл ін ічну практику термічн е  різання м’яких живих 

тканин  та їх з’єднання тощо .  

У підрозділі 2.3.  «Наукові розробки і технології зварювання у виробництві  

складних металоконструкцій»  йдеться про науковий внесок учених ІЕЗ 

ім.  Є.О.  Патона в суднокорпусобудування, ракетобудування та розвит ок 

вітчизняного матеріалознавства. Звертається  увага на те,  що о собливо помітний 

прогрес зварювального виробництва спостерігався  в таких металомістких  галузях,  

як суднобудування, енергетика, ракетобудування. Над проблемами зварного 

суднобудування, включаючи виробництво спеціальних сплавів,  розробку 

устаткування й технологій зварювання, а також  контроль  якості виробів,  

працювали фахівці ІЕЗ ім.  Є.О.  Патона, ЦНДІ  КМ «Прометей»,  ЦНДІ ТС, кафедра  

зварювання Миколаївського кораблебудівного інституту, проектні організації,  

зварювальні лабораторії п ідприємств. Завдяки  зварюванню (автоматичному  і  

напівавтоматичному під флюсом, а потім  у вуглекислому газ і,  аргонодугове 

зварювання й  іншим технологіям)  докорінно змінився принцип будівництва суден 

та виготовлення енергетичного обладнання. Водночас  з’явилися й  специфічні 

вимоги до енергоблоків атомних електростанцій. Ракетобудування зумовило появу 

спеціальних матеріалів  з високою міцністю й термостійкістю; технологій  гарячої і 

холодної обробки ; удосконалювалися способи зварювання. У виробництві 

ракетних комплексів брали участь десятки науково -дослідних, конструкторських 

бюро УРСР .  Обсягвідновлювально -наплавлювальних робіт суттєво збільшився в 

друг ій половині ХХ  ст. у зв ’язку з  зростанням промислового і цивільного 

будівництва, освоєнням нових нафтових і газових родовищ тощо.  

Отже, в ітчизняні теоретичні розробки і впровадження в галузі зварювання 

попередніх десятиліть  із в ійськово ї царини перейшли в друг ій половині ХХ ст. в 

цивільну сферу із поширенням автоматизації та інтенсифікації виробництва. 

Урізноманітнилася  сфера застосування  –  в космосі,  п ід водою, в медицині,  

радіоелектроніці тощо. Водночас в період «холодної в ійни» значний потенціал 

учених концентрувався насамперед на створенні новітніх технологій з’єднань  в 

ракетобудуванні,  кораблебудуванні,  машинобудуванні,  ядерному і хімічному 

виробництві.  
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У третьому розділі «Науковий супровід створення сучасних 

конструкційних сплавів у зварювальному виробництві» дослідж уються 

технологічні особливості матеріалів,  які були створені  в друг ій половині ХХ ст.  

на запит науково -технічного прогресу, розвитку народного господарства.  

У підрозділі 3.1 .  «Нові конструкційні матеріали і  розвиток технологій 

зварювання на запит науки і суспільства»  розкриваються зусилля вчених, які були 

спрямовані на створення нових сплавів,  п ідвищення якості конструкційних 

матеріалів,  задоволення вимог до виготовлення напівфабрикатів,  критеріїв  

сертифікац ії і технологічності виробів тощо. Відзначається, що на запити науки і 

суспільного виробництва перед зварювальним виробництвом  постало  завдання 

збереження якості напівфабрикатів  і нарощування  експлуатаційних можливостей 

зварних з ’єднань. У період переходу виробництва металоконструкцій з клепки на 

зварювання траплялися руйнування конструкцій, викликані недоліками структури  

і складу напівфабрикатів.  Є.О.  Патон звернув увагу на те,  що зварюваність сплавів  

погіршується за наявності в напівфабрикатах грубозернис то ї структури з і сильною 

рядковістю, зокрема, сульфідних включень, розташованих в прокаті пошарово.  

Впровадження контрольованих процесів виплавки, обробки тиском і загально ї 

термомеханічно ї обробки, спрямованих на поліпшення структури , дозволило  

понизити схильність до утворення дефектів при зварюванні високоміцних,  

мартенситно старіючих, марганцевистих та інших легованих сталей, поліпшити 

пластичність і ударну в ’язкість сталі,  експлуатаційні характеристики зварних швів  

і наплавленого металу.  

Застосування нових високоміцних сплавів дозволило зменшити 

матеріаломісткість  конструкції вже діючих вузлів і за рахунок цього збільшити 

корисне навантаження на зварні конструкції.  

Актуальними виявилися проблеми  зварності новітніх матеріалів,  деформацій 

тонкостінних великогабаритних конструкцій, дефектів зварних з ’єднань  та ін.   

На  початку 1960-х років розгорнулися науково -дослідні роботи зі створення 

високолегованих сталей з підвищеною міцністю і стійкістю в агресивних 

середовищах. У 1970 -х роках в ІЕЗ ім.  Є.О.  Патона, Фізико -технічному інституті 

низьких температур АН УРСР, НВО «Криогенмаш» і ЦНДІ металургії ім. 

І .П.  Бардіна були розроблені в ідповідні складники  і технології виробництва 

сталей для конструкцій, що експлуатуються при низьких температурах, 

насамперед у ракетно -космічній галузі.  В ІЕЗ ім.  Є.О.  Патона було засновано 

новий науковий напрям –  зварювальне криогенне матеріалознавство 
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(М.І.  Каховський, К.А.  Ющенко).   

Упродовж  друго ї половині минулого століття робилися успішні спроби 

кількісного й експериментального в изначення зварності.  Ф.Р.Коє вивів рівняння 

зварності,  вважаючи  основним  критерієм  твердість зони термічного впливу.  

Актуальним завданням зварників залишалася розробка технологій,  здатних 

збільшити  номенклатуру зварювальних сплавів і,  водночас ,  які б могли 

зменшувати енергетичні затрати, матеріаломісткість  конструкцій  тощо  (Мал .  2).  

 

 Мал .  2. Еволюція  уявлень про зварність  

 

Отже, в друг ій половині ХХ  ст. українськими вченими зроблено вагомий 

внесок у створення нових сплавів,  п ідв ищення якості конструкційних матеріалів,  

розробку критеріїв сертифікації і технологічності виробів в ідповідно до потреб 

науки і виробництва.  

У підрозділі  3.2.  «Наука і  технологі ї зварювання різнорідних матеріалів»  

подаються в ідомості про зварювання різнорідних металів,  зокрема, біметалічних,  

композиційних та піноматеріалів.  Підкреслюється, що в 1967 році учені почали 

розглядати зварні з ’єднання як різнорідні частини, але при цьому оцінювати їх за 

впливом  на поведінку всіє ї конструкції.  Дослідником В.А.  Фроловим розроблена 

методика критерійного багатофакторного підходу до оцінки зварюваності 

матеріалів,  рівня технології виробництва, його сертифікації і технологічності 

виробів.  Ученим К.А.  Ющенком запропонована класифікація процесів зварювання і 

споріднених технологій за агрегатним станом речовини, «не лише  за методом 
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утворення шва, а й  за способом формування процесу, введенням і витратою енерг ії 

в зоні фізичного контакту частин матеріалу,  які  сполучаються.» Облік агрегатного 

стану речовини в зоні зварювання ( рідке + тверде, пароподібне + рідке та ін.) став  

основою для якісно -кількісно ї оцінки утворювання  з’єднань.   

На межі семидесятилітньо ї дистанції формування  уявлень про зварність в ІЕЗ 

ім.  Є.О.  Патона К.А.  Ющенком була запропонована класифікація процесів  

зварювання і споріднених технологій за агрегатним станом речовини, за способом 

формування процесу, введенням і витратою енерг ії в зоні фізичного контакту 

частин матеріалу, що сполучаються  (Мал .  3).   

 

 

 

Отже, в друг ій половині ХХ  ст. зварювальні технології стають поряд  з  

попередніми технологіями виготовлення конструкцій (виплавкою, литтям, 

плющенням, термообробкою та ін.) .  Важливими чинниками  якості зварного 

з’єднання стають  особливості технолог ій виготовлення напівфабрикатів –  

впровадження контрольованих процесів виплавки, обробки тиском і загальної 

термомеханічно ї обробки, направлених на поліпшення структури легованих 

сталей, покращення  експлуатаційних характеристик зварних швів і наплавленого 

металу.  
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Мал. 3. Фактори, що впливають на зварність:1 - 

технологія зварювання, 2 - щільність енергії, 3 - 

захист зони і склад,4 - стан складу присадного  

матеріалу, 5 - склад присадного  

(електродного) матеріалу, 6 - умови експлуатації, 7 - середовище, 8 - 

навантаження, 9 - зовнішні умови зварювання, 10 - тип з’єднання, 11 - 

склад  і структура конструкційного матеріалу 
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У підрозділі  3.3.  «Здобутки в ітчизняних учених у вдосконаленні методів  

керування плавленням і кристалізацією» з’ясовуються сутнісні характеристики  

застосування електромагнітного впливу в зоні дугового зварювання з метою 

покращення якості шва металу, розкриваються наукові доробки вчени х у 

визначенні параметрів проплавлення при зварюванні висококонцентрованими 

джерелами. Указується, що о дним із ефективних технологічних способів  

покращення зварності можна вважати дії зовнішнього керуючого магнітного поля 

на процеси дугового зварювання. Відомо, що ідею використання  магнітного  поля  

для управління процесами  зварювання висунув ще в  1885 р .  М.М.Бенардос. У 1940 -

х рр .  магнітним керуванням зварювальних процесів займалися Г.М.  Тиходеєв і 

К.К.  Хрєнов. На необхідність вивчення магнітно -г ідродинамічних явищ звернув 

особливу увагу Б.Є.  Патон. В кінці 1950-х років  в ІЕЗ ім. Є.О.  Патона було 

досліджено  магнітне керування при зварюванні під флюсом.  

Активні наукові пошуки з магнітного керування процесами зварювання 

розгорнулися в КПІ у 1960-х роках (В.І.Дятлов, Г.Б.Сердюк) У 1961 році в КПІ на  

кафедр і зварювального виробництва було засновано науково -дослідну лабораторію 

магнітного керування зварювальними процесами. Відтоді досліджено застосування 

пульсуючих магнітних полів,  створено  моделі руху розплаву,  ефективності 

застосування поздовжніх і поперечних коливань дуги  для управління процесами 

формування й кристалізації швів тощо  (В.П.Черниш, В.Д.Кузнецов, В.А.Пахаренко, 

В.В.Сироватка, Р.М.Рижов та ін.) .  У  ПДТУ було доказано, що при дуговому 

наплавленні з використанням керуючого поздовжнього магнітного поля 

спостерігається здрібнювання структури наплавленого металу (О.Д.Разм ишляєв та 

ін.).   

Отже, в ітчизняними науковими школами зроблено помітний внесок у 

вдосконалення методів керування плавленням і кристаліза цією, створено науков і 

лабораторії магнітного керування зварювальними процесами, що суттєво поліпшило 

якість виробництва, сприяло піднесенню його ефективності.  

У результаті комплексних досліджень було встановлено, що забезпечити 

стабільно високу міцність і  в’язкість руйнування, зменшити структурні і хімічні 

неоднорідності легованих і зміцнених сталей можна за умови  збільшення  

концентрації енерг ії джерел зварювального нагріву. Застосування 

висококонцентрованих джерел плавлення з наскрізним проплавленням з ’єднання 

забезпечило  руйнування оксидних плівок, гарантувало  сплавлення крайок. 

Результати наукових досліджень мали прикладне значення –  сприяли 
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вдосконаленню зварювальних апаратів та автоматизованих систем (роботів).   

Четвертий розділ  «Внесок науки в розширення технічних можливостей 

зварювання плавленням» присвячений впливу науки на розвиток 

матеріалознавства та диверсифікацію видів зварювання.  

У підрозділі  4.1 .  «Науково-технічні характеристики основних видів  

зварювання»  розглядається застосування у виробничи х цілях дугового зварювання 

під флюсом, зварювання в захисних, інертних, активних газах та розвиток 

плазмово -дугового зварювання. В друг ій половині ХХ  ст.  дугові види зварювання 

за масштабами застосування посіли чільне  місце і,  водночас, майже не отримали 

розвитку газокисневе, термітне, атомно -водневе і деякі інші види зварювання. 

Розвиток зварювального виробництва йшов по шляху концентрації енерг ії,  

використання нейтральних флюсів, захисних газ ів і вакууму.  

У 1950-х роках в ІЕЗ ім. Є.О.  Патона для дугового зварювання і наплавлення 

низько і середньо легованих сталей було розроблено плавлені флюси, для 

зварювання с високими швидкостями –  флюси пемзовидної структури і керамічні.  

Упродовж досліджуваного періоду удосконалювався й склад зварювального дроту,  

що зумовлювалося потребою  виготовлення в ідповідальних конструкцій з нових 

сталей. Ефективний спосіб автоматичного дугового зварювання алюмінію 

запропонував у 1951 році в ІЕЗ учений Д.М.  Рабкін. До вітчизняних досягнень 

зварювання і наплавлення під флюсом можна  віднести: багатодугове, трифазною 

дугою, розщепленим електродом, із введенням в оброблення присадного дроту або 

гранульовано ї металево ї присадки, застосування стрічкового електрод у тощо. Але 

залишалася потреба і в ручному дуговому зварюванні.  В 1960- і роки  в ІЕЗ 

створюється низка універсальних і спеціальних низькотоксичних і 

високопродуктивних електродів для зварювання високоміцних, низьколегованих та 

інших типів сталей ( І.К.  Походней).   

Наприкінці 1950-х рр. в  СРСР, США та  інших країнах  чільне  місце у  

виготовленні конструкцій із  високолегованих сталей, інконелю, монелю, мід і,  

алюмінію та їх сплавів  посідає зварювання в інертних газах .   

Наприкінці 1950-х рр. в ІЕЗ ім.  Є.О.  Патона (Б.Є.  Патоном) було розроблено 

методи керування  плавленням, термічним циклом зі зменшенням  розбризкування 

електродного металу при зварюванні та  створено спеціальні джерела живлення .  

Темпи розвитку дугового зварювання в інертних газах упродовж 1960 -х –  1970-х 

років були вищі за інш і види  з’єднання. До середини десятиліття промисловіс ть 

розвинутих країн отримала технологію зварювання кольорових металів  і 
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нержавіючих сталей товщиною від менше одного міліметр а  до десятків міліметрів,  

а також механізоване зварювання в різних просторових вимірах.  

В кінці минулого сторіччя в ІЕЗ розроблен о  імпульсно -дугове зварювання 

плавким електродом з програмованою подачею захисних газ ів в зону дуги,  що 

забезпечило підвищення енергетичних і технологічних характеристик дуги. 

Впровадження стрічкового дроту підвищило продуктивність зварювання на 30 -

40 % в порівнянні з круглим дротом. Було розроблено обладнання для ручного, 

автоматичного і напівавтоматичного зварювання різних сталей мало ї,  середньої і 

велико ї товщини, які мають широке практичне застосування й у наш час.  

Отже, пріоритет у створенні нового вид у зварювання –  дугового зварювання 

сталей у вуглецевому газ і визнано за вченими ІЕЗ ім.  О.Є.  Патона. Подальший 

розвиток зварювання у вуглекислому газ і в ідбувався у двох напрямах, які можна 

назвати металургійним і магнітоелектродинамічним, які разом привели  до  

сучасних технологій.  

У підрозділі  4.2.  «Наукові доробки вчених та їх упровадження в променевих 

способах зварювання»  анал ізується розвиток електронно -променевого, лазерного, 

св ітлового, гібридного зварювання в умовах науково -технічно ї революції середини 

–  кінця ХХ  ст. Розкриваються причини появи променевих способів зварювання, а 

саме: для експлуатації техніки в незвичних умовах високих напруг, зверхвисоких 

або, навпаки, кріогенних температурах, дії ядерного, електромагнітного і 

космічного випромінювання. У зв’язку з цим виникла необхідн ість з ’єднувати 

конструкції з нових для техніки металів: цирконію, молібдену, вольфраму  та ін .  

Для задоволення потреб  науково -технічного прогресу в середині ХХ  ст. було 

створено променеві технології.  Упродовж  майже століття (після в ідкриття 

У.Р.  Гроувом) вивчалися особливості електронних променів,  можливість 

використання теплової енерг ії прискорених і сфокусованих електронів і 

розроблялася техніка для промислового користування. У 1957  р. задовільні 

результати електронно -променевого зварювання отримали Дж.А.  Стор і Дж.  Бріола 

(Франція) ; наступного року –  в ІЕЗ ім.  О.Є.  Патона (Г.С.  Криштаб).  У цьому 

напрямку продовжувалися дослідження методів стабілізації режиму зварювання, 

вивчалися явища у зварювальній ванні,  особливості те рмічного циклу. Було 

створено електронно -променеві гармати (потужністю 0,1 -100 кВт, енерг ією 10-

200 кеВ). Електронний промінь, як джерело зварювального нагріву, за  питомою 

енергетичною потужністю перевершує всі в ідомі раніше джерела, а здійснення 

процесу зварювання в камерах об’ємом до1000м
3  

у вакуумі (в ід 10  мПа до 1  Па), 
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або (рідше) в середовищі інертних газ ів дозволяє зберегти початкову чистоту 

зварюваного металу.  

Електронно -променеве зварювання (ЕПЗ) застосовувалося у виготовленні 

унікальних конструкцій в ідповідального призначення. Зокрема, під кер івництвом 

Б.Є.  Патона було розроблено і впроваджено виробництво трубчастих конструкцій з  

титанових і молібденових сплавів,  вузли авіаційних газотурбінних двигунів,  

паливні баки та інші конструкції в ав іакосміч ній техніці,  у радіоелектроніці і 

приладобудуванні (триметалеві стрічки для кінескопів,  кольорових телевізорів,  

медичні інструменти, вузли приладів,  корпуси електровакуумних приладів,  

г іроскопів і герметизації мікросхем в алюмінієвих оболонках),  суднобудув анні,  

технології робіт у космосі.   

Можливості застосування лазера привернули увагу співробітників  ІЕЗ 

ім.  Є.О.  Патона та інших наукових установ у 1960 -х роках після створення перших 

промислових установок на рубіновому ОКГ. Але найбільш перспективними 

виявилися газорозрядні СО 2-лазери. З 1981  р. розпочали випускати в ітчизняні 

твердотільні лазери безперервно ї дії типу ЛТН. Найкращі технічні можливості 

мали установки з Nd -АИГ-лазерами і головками, що фокусують промені.  

Волоконні лазери забезпечили здатність зв арювати практично будь -які метали й 

сплави, включаючи матеріали з різними теплофізичними характеристиками.  

Отже, діапазон виробів,  виготовлених із застосуванням лазерного зварювання, 

охоплював як великогабаритні листові конструкції,  так і мікродеталі товщ иною 

металів  в ід менше 0,1 до 20 мм за один прохід. У 1970 -х рр. були успішно 

проведені дослідження із застосування лазера в медицині.  Лазерні технології 

стали застосовуватися в різних сферах виробництва та життєдіяльності людини.  

У підрозділі 4.3.  «Технології зварювання порошковим дротом та гібридне 

зварювання в арсеналі вітчизняних учених і виробників»  подається опис 

найважливіших складників зварювальних технологій, їх практичне застосування у 

виробничій і соціальній сфері.  Відзначається, що в друг ій поло вині ХХ  ст. 

отримало розвиток зварювання порошковим дротом, насамперед, самозахисним. 

Порошкові дроти і способи механізованого зварювання розпочали інтенсивно 

розроблятися в ІЕЗ у 1950 -х роках, спочатку для наплавлення (І.І .  Фрумін) ,  а 

незабаром і для зварювання (І.К.  Походня).  Надалі удосконалювалися складники і 

конструкції дротів для зварювання в ідкритою дугою, у вуглекислому газ і різних 

типів сталей. Було створено порошкові дроти й стрічки : для виконання 

вертикальних і горизонтальних швів,  зварювання з п римусовим формуванням,  під 
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водою, для наплавлення. Це дозволило вирішити проблему механізації 

зварювальних процесів на монтажі,  в польових умовах.  

Кожен із способів зварювання мав як певні перевагами, так і недоліки, тому 

упродовж століття розроблялися ко мбіновані і г ібридні технології з метою 

поєднання технологічних та інших переваг окремих способів і зведення до 

мінімуму недоліків.  Гібридні процеси є поєднанням  різнорідних джерел нагріву, 

внаслідок якого і виникає новий технологічний ефект. До таких проц есів в іднесені 

зварювання: дугове разом із газовим полум ’ям (М.М.  Бенардос),  контактне із  

дуговим підігрівом (Е.  Томсон), дугове з попередн ім  розплавленням присадного 

металу (В.П.  Нікітін, В.К.  Лебедєв),  плавким і неплавким електродами, точкове 

плазмо -дугове, лазер-МІГ, плазма-МІГ та деякі ін.   

З друго ї половини ХХ  ст. інтенсивно розвиваються технології виробництва 

біметалу і наплавлення необхідних матеріалів в процесі виготовлення деталей і 

ц ілих конструкцій. Одночасно створювалися технології аргонодуговог о, плазмово -

дугового, індукційного, електрошлакового наплавлення,  комбінованого дугового 

наплавлення двома роздільними дугами у вуглекислому газ і –  неплавким 

цирконієвим електродом і плавким, плазма -МІГ процес .   

Отже, в останні десятиліття ХХ  ст. вимоги до  експлуатаційних характеристик 

наплавленого металу продовжували підвищуватися. Учені і винахідники доклали 

великих зусиль для розробки нового покоління зварювально ї техніки, яка діяла із  

застосуванням лазерного наплавлення з вдуванням порошку струменем арг ону,  

електронно -променевого, гібридних способів зварювання тощо. Певні успіхи в 

підвищенні якості наплавленого шару досягнуті шляхом додаткової енергетичної 

дії в процесі наплавлення (електромагнітним полем, імпульсами струм у та ін.) та 

при подальшій обробці (термічною, механічним ударом, статичним тисненням  

світловим променем та ін.).  У даний час у зв ’язку із зменшенням об’ємів  

промислового будівництва і виробництва основних металомістких машин, 

металургійного, металообробного і енергетичного устаткування , наплавлення та 

інші реноваційні технології мають усе більший попит.  

П’ятий розділ  «Виробництво відповідальних інженерних конструкцій із  

застосуванням зварювальних технологій»  присвячується науковим пошукам ІЕЗ 

ім.  Є.О.  Патона в суднобудуванні,  атомній енергетиці,  ракетобудуванні та 

енергетичних системах.  

У підрозділі 5.1.  «Використання зварювальних технологій у суднобудуванні»  

йдеться про науково -дослідні результати ІЕЗ ім.  Є.О.  Патона у виготовленні 
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зварних корабельних конструкцій з алюмінієвих і титан ових сплавів.  

На початку 1950-х років на ІЕЗ, ЦНДІ ТС, ЦНДІ КС «Прометей» було  

покладено завдання з і створення технологій зварювання високоміцних комплексно 

легованих сталей для в ійськового кораблебудування .   

Окрім широкого застосування дугового зварювання  під флюсом, було  

звернуто увагу на дугове зварювання сталі в середовищі вуглекислого газу.  

Херсонський суднобудівельний завод став піонером впровадження в 

суднобудування напівавтоматичного зварювання в  усіх просторових вимірах.  

Проблема механізації зварювання сталевих складних об’ємних конструкцій,  

приварювання криволінійних елементів набору і обшивки, отримала нове 

вирішення завдяки застосуванню високоякісних порошкових дротів і в ідповідних 

технологій із застосуванням пульсуючої дуги. Зокрема, на суднобуд івельних 

заводах м.  Миколаєва вперше  було впроваджено зварювання вертикальних кут ових 

швів корпусних конструкцій . Порошковий дріт різних марок було використано для 

автоматичного і напівавтоматичного зварювання низьковуглецевих і 

низьколегованих сталей велико ї товщини у нижньому положенні і на вертикальній 

площині; для автоматичного зварювання з примусовим формуванням вертикальних 

і горизонтальних швів  на корпусах кораблів у зоні змінно ї ватерлінії і  

напівавтоматичного зварювання в нижньому положенні з в ільн им формуванням 

шва.  

Використання термічно зміцнених сплавів алюмінію вимагало застосування 

концентрації енерг ії дуги. Було розроблено технологію концентрованих дуг –  

імпульсно -дугове зварювання і плазмове, зокрема на змінному струмі,  для 

зварювання алюмін ієвих сплавів.  На заводах «Залив» (Керч),  «Красное Сормово» 

(Горький),  «Алмаз» (Ленінград),  Феодосії,  Поті,  Комсомольську -на-Амурі та ін.  

було налагоджено будівництво швидкісних  річних, морських пасажирських і 

в ійськових суден на підводних крилах і повітр яній подушці з великим обсягом 

застосування високоміцних алюмінієвих конструкцій і деяких несучих конструкцій 

з титанових сплавів.  У низці галузей промисловості поширення набуло плазмове 

зварювання, електронно -променеве зварювання у вакуумі та лазерне звар ювання 

на повітрі в аргоні і гелії.  Найбільшою у світ і зварною конструкцією з титанових 

сплавів є міцні корпуси, центральний пост і торпедний в ідсік малошумних важких 

підводних ракетних крейсерів стратег ічного призначення проекту 941 (шифр 

«Акула»),  (легкий корпус –  з і сталі) ,  що дозволило зменшити масу корабля, 

збільшити глибину занурення, послабити  магнітне поле.  
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У ХХ  ст. Укра їна посіла лідируючі позиції в св іт і в галузі суднобудування .  

Проблеми зварювання виріш увалися галузевими НДІ і КБ (ЦКБ «Шторм» і 

«Черноморсуднопроект», КБ Миколаївського заводу, ЦКБ «Ізумруд» на 

Херсонському заводі,  ПКБ Головрічфлоту УРСР; Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова).  СКБ Південного турбінного заводу 

«Зоря» (з 1961р. –  «Машпроект»),  займався газотурбінними установками для 

морського флоту. Розвиток енергосилових машин поставив перед технологами нові 

завдання підвищення надійності та довговічності при зростаючій  потужності,  

збільшенні параметрів експлуатації,  зниженні метало місткості.  В ІЕЗ 

(А.А.  Бондарев) в середині 1980 -х років була розроблена технологія зміцнюючого 

зносостійкого наплавлення поршнів в зоні верхн ьо ї компресійно ї канавки з 

використанням електронного променя.  

Отже, принципи будівництва суцільнозварних суден, розроблені ще в  1950–

1960-х роках, виявилися технічно в ірними і знайшли подальше застосування в  

будівництві суден наступних поколінь , де було запроваджено автоматизацію і 

механізацію як дрібних,  так і великогабаритних частин  корпусів і надбудов у 

цехах і на стапелях. Усе це сприяло скороченню  циклу будівництва в ійськових 

кораблів,  крупновантажного і промислового флоту.  

У підрозділі  5.2.  «Наука і зварювальні технології в енергетичній галузі»  

йдеться про застосування науко містких технологій зварювання у виробництві 

двигунів внутр ішнього згорання, турбін для автономної енергетики та  ремонті 

теплообмінних апаратів.  Звертається увага на те,  що створення новітніх зразків  

енергетично ї техніки з високими технічними характеристиками  (наприклад,  

газотурбінні двигуни ) ,  стало можливим завдяки застосуванню в конструкціях 

нових матеріалів і широкому використанні прогресивних технологічних процесів.  

Так, застосування термостійких сплавів дозволило підняти робочу температуру в  

камері згорання. В ІЕЗ розроблена технологія в ідновлення лопаток газ ових турбін 

аргонодуговим зварюванням і наплавленням. Електронно -променеве зварювання 

застосовується при виготовленні роторних і корпусних конструкцій з 

термостійних титанових і н ікелевих сплавів.  У 1980 -х роках у виробництві 

товстостінних конструкцій знайшло застосування зварювання ТІГ і МІГ у 

вузькощелеву обробку з в ідносно малою часткою присадного матеріалу. Були  

досягнуті позитивні результати у  зварюванні св ітловим променем дугових 

ксенонових ламп тонкостінних виробів з термостійких хромонікелевих сталей.  

У 1950-х роках великий обсяг досліджень властивостей сплавів,  що 
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застосовуються  в екстремальних умовах, був  виконаний в атомно -енергетичній 

лабораторії фірми «Дженерал електрик»  і,  водночас, у ІЕЗ ім.  Є.О.  Патона, 

ВНДІХіммаш, ВНІДТМаш та ін.  Основним способом виготовлення вузлів атомної 

енергетики з  ніконеля, титан у, цирконію, цезію, спеціальних сталей та інших 

«екзотичних сплавів» стало аргонодугове зварювання. Так, для виготовлення 

теплообмінних елементів з радіоактивними носіями рідини з і сплавів цир кону 

розроблено технології зварювання ТІГ. У перших в ітчизняних АЕС корпуси 

реакторів виготовлялися зварюванням кованих кільцевих елементів з високоміцної 

пластично ї хромомолібденовованадієвої сталі.  З 1980  р. для виготовлення 

корпусів застосовують сталі із  вмістом мід і і фосфору. В ІЕЗ ім.  Є.О.  Патона 

створено спеціальні технології електронно -променевого зварювання штанг, валів з  

хромистих сталей, ремонтні технології шляхом наплавлення, виготовлення 

біметалевих труб; пристрій і спосіб уварювання трубок керованим електронним 

променем, що переміщається по периметру з ’єднання ; накладні камери, в яких 

створюється локальний вакуум  та ін .   

Отже, ученими України в друг ій половині ХХ  ст. досягнуто помітних успіхів в  

застосуванні технологій зварювання у виробництві двигунів внутрішнього 

згорання, турбін атомної енергетики, роторних і корпусних конструкцій з 

термостійких сплавів,  які в ідповідали кращим світовим зразкам.  

У підрозділі 5.3.  «Зварювальні технології в ракетобудуванні»  звертається 

першочергова увага на застосування зварювальних технологій у виготовленні 

соплових апаратів,  теплообмінників  та інших енергетичних систем у 

ракетобудуванні,  а  також розробці систем керування польотом. Указується на те,  

що формування технології виготовлення корпус ів і паливних баків   ракет   з  

алюмінієвих сплавів  розпочалося  з  середини  1940-х рр. В ІЕЗ застосували 

дугове зварювання по шару флюсу з солями фтору. На початку 1950 -х років  при 

зварюванні несучих конструкц ій і паливних баків ракет переходять на 

аргонодугові процеси. Із  середини 1960-х рр. імпульсно -дугове зварювання 

плавким електродом знаходить застосування у виготовленні корпусних 

конструкцій ракетних комплексів  на Південному машинобудівному й 

Оренбурзькому заводах, Куйбишевському заводі «Прогрес», гелієво -дугове 

зварювання ТІГ застосовано в  будівництв і комплексу «Буран». Для виготовлення 

великогабаритних корпусних конструкцій аерокосмічно ї техніки 

використовуються тонкостінні листові полотнища з набором ребер жорсткості,  як і 

приварюються електронним променем з попередн ім пружним розтягуванням 
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елементів (Л.М.  Лобанов, О.К.  Назаренко, А.А.  Бондарев).  На замовлення 

ракетобудівників були створені універсальні установки, які дозволили  

розміщувати в  камері і зварювати ус і вузли баків,  корпусів і «поплавців» 

г іроскопів та  інші великогабаритні вироби. На початку 1980 -х рр. виготовленням 

триметалевих трубчатих і оболонкових зварних виробів,  штампозварних корпус ів  

ракетного двигуна з молібдену, біметалевих шпангоутів займалися в  КБ 

«Південне» (Ю.Є.  Орленко).  В ІЕЗ (К.А.  Ющенко, М.М.  Савіцький) учен і 

дослідили  нові сталі та  розробили  стартовий  комплекс, імітатор умов космосу,  

двигуни  космічних систем  та газотурбінні  двигуни, ядерні космічні установки 

тощо .  

Отже, запропоновані українськими вченими технології зварювання й дос і 

широко  застосовуються в конструкціях літаків,  гвинтокрилів,  ракет, космічних 

кораблів,  морських і річкових суден та ін.  сферах виробництва.   

У висновках сформульовано теоретичні положення й узагальнення, 

результати дисертаційного дослідження:  

1. Внаслідок проведеного дослідження з’ясовано, що в історичній науковій 

літературі досі в ідсутнє комплексне бачення етапів розвитку зварювальних 

технологій на теренах Укра їни в середині –  кінці ХХ  ст. в ракето і 

суднобудуванні,  енергетиці,  соціально -гуманітарній сфер і.  Водночас виявлено, що 

досліджувана проблеми викликала великий науковий інтерес в істориків,  знавців  

історії науки й техніки та представників  низки міждисциплінарних напрямків,  

зорієнтованих на пізнання впливу науки й технологій на людину і соціум.  

2. Джерельна база дослідження охоплює широкий  діапазон питань і змістовно -

тематичних блоків,  визначених у завданнях, і є достатньою для всебічного 

вивчення й розкриття теми та досягнення мети дисертаційно ї роботи.  

Методологічну основу дослідження становлять теоретич ні напрацювання 

провідних учених у галузі історичної науки , науково -технічно ї думки  та 

соціогуманітаристики в цілому, які особливу увагу зосередили на ґрунтовному 

міждисциплінарному осмисленню соціально -економічних, науково -технічних 

аспект ів розвитку інтелектуально ї сфери  середини –  кінця ХХ  ст. Єдність 

історичного і логічного, відшукання закономірностей, фактів,  які б пояснювали 

масштабні успіхи і причини гальмування на певних етапах розвитку зварювальних 

технологій, покладено в основу методологічного орієнтиру.  Для успішного 

розв’язання різнопланових дослідницьких завдань у роботі використовувалися 

різні моделі історичних досліджень, що відповідає сучасному методологічному 
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плюралізму в історичній науці.  

3. Чільне місце в інтелектуальному просторі історичн о ї науки посідає 

історіографія розвитку в УРСР (середина –  кінець ХХ  ст.) зварювальних 

технологій у контексті європейського і св ітового досвіду. З урахуванням 

нагромадження історичних знань, розвитку наукових ідей і парадигм автором 

виділяється три історіо графічних періоди історії зварювання в суднобудуванні,  

ракетобудуванні та енергетиці: І  період –  20-40- і рр. ХХ  ст.; ІІ  –  1950-1980- і  рр. ; 

ІІІ  –  сучасний, з 1991  р. Запропоновані історіо графічні періоди дозволяють 

в ідслідкувати витоки і ґенезу зварювальних  технологій, інституціонування, 

формування мережі наукових установ у час «інтенсифікації процесів  зварювання» 

та розпізнати сучасні інтелектуальні лінії зв’язку учених -зварників,  

матеріалознавців,  конструкторів і технологів.  

У визначених  історіографічних м ежах сформувався великий масив 

дослідницько ї літератури, який умовно можна розділити на декілька груп:  

узагальнюючі праці з історії розвитку науки і техніки в УРСР середини –  кінця 

ХХ  ст.; методології і методики історичних досліджень; праці учених, які були 

розробниками  зварювальних технологій, матеріалознавців,  конструкторів,  

виробничників сфери  ракето і суднобудування, енергетики. Провідною тематикою 

фахових досліджень з історії зварювання були , насамперед,  нові види  і способи  

зварювання, розвиток матеріалознавства, покращення якісних характеристик 

металу, розширення сфер застосування зварювальних технологій ( в космосі,  п ід 

водою, в агресивному середовищі) тощо. Міждисциплінарний, комплексний підхід 

до історіографічно ї спадщини з означено ї проблематики доз волив розкрити 

сутнісні характеристики розвитку науки й  технологій зварювання на третьому 

етапі науково -технічно ї революції.  

4 .  Розвиток провідних технологій зварювання плавленням та наплавлення в  

середині –  кінці ХХ  століття зумовлювався насамперед зростаючими потребами 

промислового виробництва та викликами науково -технічного  прогресу.  Для 

всебічного дослідження обрано ї проблематики  в основу авторсько ї періодизації  

історії зварювання  покладено такий  визначальний чинник, як  стан промислового 

використання технологій, якісно нових джерел енерг ії та  принципи  їх 

застосування.  

На основі зазначених критеріїв виділено три періоди розвитку зварювання, а  

саме: з найдавніших часів до останньої чверті ХІХ  ст. –  технології і обладнання в 

межах використання біопалива і м еханічно ї енерг ії (перший період).  Другий –  
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остання чверть ХІХ  ст. –  середина ХХ  ст. –  розвиток зварювання на основі 

використання електрично ї енерг ії і хімічних реакцій. Сучасний п еріод 

зварювальних технологій (друга половина –  кінець ХХ  ст.)  базується на 

застосуванні висококонцентрованих джерел енерг ії,  розробці нової техніки 

зварювання матеріалів і в ідповідальних конструкцій нових галузей промисловості 

(зварювання під водою, у космосі,  зварювання тканин людини тощо).  

5 .  В умовах науково -технічного прогресу,  розвитку наукомістких галузей 

промисловості України  (енергетики, судно  і ракетобудування),  провідна роль у 

розробці нових технологій з’єднань належала Інституту електрозварювання 

ім.  Є.О.  Патона та  іншим  науковим установам, які провели низку  

фундаментальних  досліджень  і створили  науков і засади  зварювання плавленням і 

споріднених технологій з урахуванням світового досвіду друго ї половини ХХ  ст .   

Саме Інституту електрозварювання ім.  Є.О.  Патона належить провідна роль у 

впровадженні новітніх зварювальних технологій у виробництво збро ї,  ракет і 

суден, машин і обладнання для енергетики країни. Визначальний вплив на 

випереджуючий розвиток наукових напрямів Інститут у електрозварювання 

ім.  О.Є.  Патона мали академік Б.Є.  Патон та його соратники, зокрема, в 

організації вирішення конкретних проблем розвитку науко містких видів  

зварювання і впровадження в провідні галузі виробництва.  

Українськими вченими доведено вплив технологій виготовлення 

напівфабрикатів і фабрикатів з нових сплавів  на зварюваність ; уточнено  поняття 

зварюваності конструкційних матеріалів і з’ясовано  засоби  покращення зварних 

з’єднань;  вперше проведено аналіз  методів  визначення і формулювання 

зварюваності.  Установлено взаємозв’язок розвитку матеріалознавства, підвищення 

експлуатаційних якостей сплав ів,  вимог до зварних конструкцій і технологій 

зварювання та наплавлення.  

Міжнародні,  в ійськово -політичні,  соціально -економічні чинники 

пришвидшували пошук нових способів зварювання, активізували  їх упровадження 

в  виробництво ракет -носіїв,  морських суден, а також  створення новітнього 

енергетичного обладнання.  У другій половині ХХ  ст. зусиллями вчених були 

диверсифіковані шляхи розвитку зварювання і наплавлення джерелами енерг ії,  як і 

відповідали  технологічним  потребам  нового часу: електронними, лазерними  і 

св ітловими  променями, дуговою плазмою, різнополярними імпульсами тощо.  

6.  Історія  ґенези  дугового зварювання у вуглецевому і інертних газах 

засвідчила  появу нового  виду зварювання .  Виробництво ракет -носіїв,  суден нових 
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поколінь, енергетичного устаткування середини –  кінця ХХ  ст. стало можливим 

завдяки розвитку матеріалознавства та вдосконалення способів зварювання, 

паяння і споріднених технологій. Визначальний  внесок у розробку наукових засад,  

технологій і практичне втілення у  виробництво  зробили українські вчені,  

конструктори, винахідники Інституту електрозварювання імені Є.О.  Патона .   

Комплексне  дослідження основних напрямків удосконалення  конструкційних і 

зварювальних матеріалів,  технологій зварювання плавленням та зварювального 

виробництва  в цілому дозволяє відслідкувати основні тенденції подальшого 

розвитку енергетики, судно і ракетобудування тощо .  На основі аналізу інформації 

про розробку нового обладнання і технологій зварювання і наплавлення 

декількома джерелами нагріву автором запропоновано критерії визначення 

комбінованих і г ібридних технологій.  

7.  Подальшого наукового пошуку потребують людиновимірні аспекти 

розвитку науки, зварювальних технологій, впровадження їх в  ракето і 

суднобудування, енергетичний сектор економіки країни. Більш ґрунтовного 

вивчення потребують проблеми інстит уціонування науки, формування її  мережевої 

структури, інтелектуального поля  вченого, авторських колективів,  

конструкторських бюро. Поза увагою істориків залишилося повсякденне життя 

учених, їх культурні,  соціогуманітарні запити; дослідження наукового змагання, 

конкуренції вчених,  негативного впливу на наукову творчість монополізму в  

науці,  політиці,  ідеологізації усіх сфер суспільного життя. Важливо показати 

негативний вплив «застійних явищ» в економіці,  партійно ї бюрократії н а розвиток 

науки  друго ї половини –  кінця 1980-х рр.,  зокрема, зварювальних технологій ,  

особливо в умовах  скорочення фінансування науки, призупинення модернізації 

виробництва та нових викликів науково -технічно ї революції.  
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перетворень, запропонованих  Інститутом електрозварювання для подальшої 

модернізації в ітчизняно ї науки й техніки.  

Установлено науково -технічну значимість  розробок ІЕЗ ім.  Є.О.  Патона та 

його внесок у виробництво  зброї,  п іслявоєнне відродження про мисловості УРСР .   

Досліджені найважливіші складники використання технологій з ’єднання для  

розв’язання  проблем науково -технічного прогресу і,  зокрема, розвитк у таких 

галузей промисловості України, як енергетика, судно  і ракетобудування; всебічно 

розкривається  внесок Інституту електрозварювання ім.  Є.О.  Патона та інших 

установ у створення наукових засад зварювання плавленням в друг ій половині 

минулого століття.  

Підкреслено вплив техноло гій виготовлення напівфабрикатів на зварюваність, 

значення розвитку методології визначення зварності конструкційних матеріалів  

для подальшого розвитку науки .  Розкривається ґенеза  дугового зварювання в 

вуглецевому і інертному газах і доведено, що в основі н ових видів зварювання 

лежать в ітчизняні розробки.  

Ключові слова:  зварювальне виробництво, науково -технічна революція, дугове 
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зварювання, електронно -променеве зварювання, плазмове зварювання, лазерне 

зварювання, суднобудування, енергетика, ракетобудування, Інститут 

електрозварювання імені Є.О.  Патона.  

 

АННОТАЦИЯ  

 

Литвинов А.П. Сварочные технологии в УССР в условиях научно -

технической революции второй половины ХХ в. –  Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой  степени доктора исторических наук по 

специальности  07.00.07 –  история науки и техники. –  Государственное высшее 

учебное заведение  «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 

университет имени Григория Сковороды». –  Переяслав-Хмельницкий, 2014.  

Диссертация  посвящена исследованию особенностей  и закономерностей  

развития и внедрения сварки плавлением в период создания техники нового 

поколения в судостроении, энергетике и ракетостроении во второй половине ХХ в.   

Для исследования применена методика системного анализа развития 

существенных особенностей процессов сварки и наплавки в их диалектической 

взаимосвязи с изделиями ответственного назначения и требованиям к материалам.  

Принимается во внимание хронологическая последовательность и историческая 

необходимость усовершенствования техники на основе дости жений науки. Для 

периодизации истории сварки выбрана энергетическая характеристика процессов, 

общий уровень развития техники и источников нагрева. Основной объем 

исследований относится ко  второй половине ХХ века ,  которая характеризуется как 

период  «интенсивного развития технологий соединени я». В это время  были 

разработаны технологии, основанные на высокой концентрации тепловой энергии, и 

конструкционные материалы,  способные выдерживать высокие нагрузки при 

эксплуатации в экстремальных условиях.  

В энергетическом машиностроении, оборудовании атомных электростанций, 

реактивных двигателях, газоперекачивающих турбинах и других изделиях 

энергетики в течение последних десятилетий значительно расширилась 

номенклатура конструкционных материалов.  

Показывается  значительный вклад в  мировое ракетостроение Института  

электросварки  им.  Е.О.  Патона, КБ «Южное»,  других заводов . 

Ключевые слова:  сварочное производство, научно -техническая революция , 

дуговая сварка, электронно -лучевая сварка, плазменная сварка, лазерная сварка,  
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судостроение, энергетика, ракетостроение, Институт электросварки имени 

Е.О.  Патона . 

 

SUMMARY 

 

Litvinov O.P. Welding technologies in the USSR under the scientific and 

technical revolution of the second half of the 20
t h

 century. –  Manuscript.  

Thesis for the degree o f the Doctor of Sciences in History, specia lty 07.00.07 –  

history o f science and techno logy.  –  State Inst itut ion o f Higher Educat ion «Pereyaslav-

Khmelnyt sky Hryhor iy Skovoroda State Pedagogica l Universit y» .  –  Pereyaslav-

Khmelnyt sky, 2014.  

In dissertat ion the complex and integra l scient ific analys is o f deve lopment  and 

introduct ion o f welding and history o f development  of we lding product ion melt ing are 

executed in the per iod of creat ion of technique o f new generat ion in shipbuilding, energy 

and rocket  product ion in Ukraine.   

For research the method o f analys is of the systems o f substant ial features 

development  o f welding processes of and surfacing is applied in its dia lect ica l 

int ercommunicat ion with the wares o f the responsible set t ing and to the requ irements to 

mater ials.  A chrono logic sequence and historical necessity o f improvement  of technique 

are taken into account  at  research on the basis o f achievement s of science. For a divis ion 

into the per iods o f welding history,  power descr ipt ion o f processe s,  general level o f 

development  o f technique and sources of heat ing, are chosen. The basic vo lume o f 

researches referses to  the per iod of the beginning o f the second half o f ХХ century 

adopted the per iod o f intensive development  o f techno logies o f connect i on.  

Techno logies,  based on the high concentrat ion of thermal energy and construct ion 

mater ials,  able to  maintain t he high  loadings dur ing explo it at ion in extreme terms, were 

invented in this per iod.  

It  is rot ined, that  development  of weld ing is in the US SR, and then and in other 

countr ies,  from 1930th goes in accordance with the complex program, first  invented by 

E.O. Paton. The Inst itute of the electr ic  welding founded by him already in 1940th 

became lead the specia lized establishment  in the wor ld,  where  the new types of 

welding, high-performance equipment ,  mater ials,  were created. Basic scient ific,  

technical and designer  achievements o f Paton of scient ific  schoo l are systemat ized,  

related to  welding melt ing. Welding metallurgy is one o f basic const ituent s of we lding 

science. EWI and row of other organizat ions more than half o f a century are jo int  with 
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mater ial scient ist ,  they are act ively part icipated metallurgist s,  ro ll and other specia lists 

in creat ion o f modern mater ials.  The results of research o f dep endence of qualit y o f the 

welded connect ion are in-process resulted from qualit y o f ready-to-cook foods. 

The character of change o f propert ies o f new is studied high -st rength steels,  allo ys 

of aluminium, t itan in the thermo mechanical affected zone. The ana lys is o f development  

of cr it er ia o f determinat ion o f weldabilit y o f mater ials is presented by the character ist ic  

of t he way o f becoming the separate sect ions o f weld ing science. It  is  rot ined, that  for a  

management  and improvement  of qualit y of metal o f gu y-sutures melt ing apply influence 

and pressure o f flamingly-gas st ream the magnet ic fie lds,  by the impuls ive change o f 

current . 

High operat ing propert ies o f alloys are arr ived at  due to  int roduct ion in the 

complement  o f parent  metal o f such elements which at  the same t ime are worsened by 

weldabilit y.  Most  ready-to-cook foods from such alloys are passed workhardening. These 

and the row of techno logica l and metallurgical factors are determined direct ion o f 

development  o f techno logies o f we lding and surfacing.  The ways o f the use o f high 

concentrat ion energy sources are invest igat ional for weld ing o f modern mater ials.  It  is  

well-proven the method o f historical and ret rospect ive analys is,  that  welding a fluxible 

electrode in carbon dioxide is developed on the ba sis o f technique and mater ials,  applied 

with the purpose of defence and alloying in EWI in 1940th. The analys is o f history o f 

applicat ion o f hybr id and combined technologies o f weld ing and surfacing, executed for  

per iod from the end o f XІX century, shows t hat  one o f perspect ive ways o f development  

of welding techno logies is the rat ional use of possibilit ies o f two and more sources in the 

area o f welding. Cr iter ia  on which it  is necessary to  dist inguish both types o f 

techno logies are offered.  

An acquaint ance with history o f int roduct ion o f welding in shipbuild ing shows the 

influence on the construct ion o f knots,  two -dimensional and by vo lume sect ions,  and on 

the who le corps of ships.  From the middle of 1940th for implementat ion o f guy -sutures 

in lower posit io n the mechanized arc welding is widely inculcated under a gumboil.  The 

effect ive mean o f mechanizat ion o f product ion o f spat ial steel construct ions was 

introduct ion o f arc welding a fluxible electrode in carbon dioxide and welding a powder -

like wire.  At  the same t ime pr inc iples will be perfected making, allowing to develop 

large-block   bu ilding. At  the beginning o f 1960th for making the ship construct ions from 

aluminium and t itanic alloys techno logies of arc welding are developed in rare gases.  The 

row of new types o f weld ing was first  tested and inculcated on the shipbuilding factories 

of Ukraine.  In part icular,  techno logies of the cathode -ray and laser welding, welding a 



 45 

fr ict ion inter fusion perspect ive for making o f two -dimens ional sect ions appeared.  

However from the large sizes o f corps.  The wide range o f welding techno logies are used 

in a ship engineer,  at  making o f dr iver,  efficient  things and others.  

In a power engineer,  in t he equipment  of nuclear power plants,  ramjets,  gas -

pumping over turbines and o ther wares of energy dur ing the last  decades the 

nomenclature o f construct ion mater ials  broadened considerably.  It  is rot ined, as 

techno logies of making o f responsible were invented with development  of energy,  

inc luding from zirconium,  vanadium and other T he automated cathode-ray and laser  

processes developed mainly with the purpose of decis ion o f problems o f power  and 

other industr ies o f engineer,  and also knots o f space -rocket  technique. It  is nevertheless 

marked that  as far as perfect ion o f radia l method s o f weld ing, they are inculcated in 

making o f two-dimensional sect ions from aluminium allo ys,  foundat ions,  screw -

propellers,  wings from t itan,  knots of eng ines.   

At  the study o f evo lut ion o f space -rocket  technique informat ion is first  

systemat ized about  rockets-t ransmit ters,  the sequence of development  o f applicat ion o f 

welding techno logies,  features o f making o f fuel tanks,  lat t iced wings,  nozzles of 

engines,  are descr ibed. A considerable contr ibut ion is rot ined to  the wor ld rocket  

product ion o f E.O.  Paton EWI, KB is «Sonth» and the Sonth machine -building plant .  

Key words:  welding product ion, scient ific and technical revo lut ion, arc weld ing, 

cathode-ray welding, plasma weld ing, laser welding, shipbuilding,  energy, rocket  

product ion, E.  Paton Electr ic Welding Inst itute. 

 


