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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Хімія 

2. Фізика 

3. Теорія зварювальних процесів 

4. Зварювання плавленням 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Виробництво зварних 

конструкцій 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 
1. Основні принципи використання контролю якості зварних швів на виробництві. 

2. Види дефектів званих швів. 

3. Хімічні і фізичні  параметри основних видів контролю якості зварювання. 

4. Призначення та галузь застосування основних видів контролю якості. 

5. Сучасні тенденції створення обладнання для контролю якості зварних швів. 

Вміти: 

1.  Вміти на практиці вибирати вид і метод контролю якості зварних швів для конкретного 

способу зварювання і марки основного металу; 

2. Вміти оптимально вибирати обладнання і методику по ГОСТ для конкретних 

технологічних ситуацій; 

3. Вміти виконувати розрахунки, що пов’язані з контролем якості на виробництві; 

4. Вміти розробляти методики дослідження основних експлуатаційних характеристик 

методів контролю якості для різноманітних умов їх використання. 

Володіти: 

1. Методикою вибору основних експлуатаційних характеристик обладнання для контролю 

для різноманітних умов їх використання. 

2. Методикою використання методів контролю для операцій зварювання і наплавлення. 

3. Методами контролю основних конструктивних , геометричних, фізичних і хімічних 

параметрів зварних швів. 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 види дефектів і їх позначення 

 вплив дефектів на працездатність зварних з'єднань 

 фізичні методи випробування матеріалів 

 зовнішній огляд зварних з'єднань і капілярна дефектоскопія 

 контроль герметичності 

Модуль 2 

 радіаційні методи контролю якості зварних з'єднань 

 технологія контролю і визначення розмірів дефектів  при радіаційній дефектоскопії 

 оцінка рівня  якості радіаційного контролю зварних  з'єднань 

 ультразвукова  дефектоскопія 

 ультразвуковий ехо-метод 

 визначення розмірів і форми дефектів 
 

Модуль 3 

 електромагнітні методи 

 особливості технології магнітопорошкового контролю 

 тепловий метод контролю 
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