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лушина, Т.В. Москальова ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: 

НТУ «ДП». –  2019. – 39 с. 

 

Автори:  

Полушина М.В., канд. техн. наук, доц.; 

Москальова Т.В., канд. техн. наук, доц. 

 

 

Затверджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 133 Галу-

зеве машинобудування (протокол №3 від 07.06.2019) за поданням кафедри гірни-

чих машин та інжинірингу (протокол №9 від 27.05.2019). 

 

 

 

Викладено основні правила конструювання зварних конструкцій, типи 

зварних швів та їх конструктивні параметри, правила виконання креслеників 

відповідно до державних стандартів, особливості застосування САПР SolidWorks 

при оформленні креслеників, представлено варіант виконання зварної 

конструкції. 

Наведено завдання для самостійної роботи, які можна використовувати для 

закріплення результатів навчання, критерії оцінювання практикуму. 

 

 

Друкується в редакційній обробці укладачів. 
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