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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Зварювальне обладнання, мікроскопи, твердоміри, вимірювальний інструмент; 
2. Зварювання плавленням; 
3. Зварювання тиском. 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:Технології 
виробництва зварних конструкцій 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
1. структуру технологічних процесів зварювання; 
2. знати контроль якості зварних швів. 
3. організаціюпроведення всіх видів котролю у зварювальному виробництві; 

 
Вміти: 
1. розробляти технологічний процес контролю якості зварних швів; 
2. розробляти технічні умови, інструкцій, а також керувати перевіркою якості 

продукції.  
3. проводити контроль якості зварних конструкцій на виробництві. 
 
Володіти: 
1. Методикою вибору технології зварювання, які забезпечують якість  виготовлення 

зварних конструкцій. 
2. Методикою вибору найвигіднішого методу контролю якості зварної конструкції.  
3. Методикою забезпечення надійного виявлення дефектів зварних з”єднань з 

урахуванням їх специфіки. 
 

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
1. Контроль герметичності. Одиниці вимірювання витоків.  
2. Схема вакуумно-бульбашкового контролю.  
3. Орієнтовна чутливість основних видів контролю герметичності.  
4. Радіаційні методи контролю якості зварних з’єднань. Основні поняття. Фізичні 

осно 
5. ви. Види радіаційного контролю. Технологія контролю і визначення розмірів 

дефектів при радіаційній дефектоскопії.  
6. Визначення товщини стінок і зазорів у багатошарових структурах. Оцінка рівня 

якості радіаційного контролю зварних з’єднань. 
7.  Позначення дефектів і класифікація зварних швів не руйнуючого контролю.  

 
Модуль 2 

 
1. Ультразвукова дефектоскопія. Фізичні основи.  
2. Відбиття і переломлення акустичних хвиль. Класифікація акустичних методів 

контролю зварних з’єднань. 
3. Ультразвуковий ехо-метод. Контроль зварних швів, що отримані з допомогою 

дугових методів зварювання.  
4. Контроль зварних швів, отриманих стиковим контактним 

зварюванням.Визначення розмірів і форми дефектів.  



5. Порядок проведення ультразвукового контролю. Приклади автоматизації УЗК. 
Метод акустичної емісії.  

6. Електромагнітні методи контролю. Фізичні основи. Способи намагнічування і 
розмагнічування досліджуваних деталей.  

7. Методи реєстрації магнітних полів розсіяння дефектів. Особливості технології 
магніто порошкового контролю. 

8.  Магніто графічний контроль якості зварних з’єднань. Суть методу. 
9. Основи метрологічного забезпечення. Організація лабораторії дефектоскопії 
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