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ОПИС ЛЕКЦІЙНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни Металознавство нероз’ємних 

з’єднань та їх діагностика 

2. Код дисципліни  

3. Вид дисципліни професійна підготовка 

4. Рівень Магістр   

5. Курс навчання П’ятий  

6. Семестр Дев’ятий  

7. Кількість кредитів ЕСТS 6,5 

8. Лектор Д. техн.н., проф. Дмитрик В.В. 

9. Мета дисципліни:. надання знань стосовно металознавства 

нероз’ємних з’єднань та їх діагностики, діаграм стану сталей і сплавів; 

залежності властивостей від структурного стану, хімічного складу та 

наявності дефектів, а також стосовно методів діагностики металу 

нероз’ємних з’єднань 

10. Форма навчання: денна. 

11. Попередні вимоги: Студенти повинні в достатній мірі володіти 

знаннями в галузі дисциплін «Загальна хімія», «Фізико-хімічні процеси 

в зварних з’єднаннях», «Металознавство та термічна обробка зварних 

з’єднань», «Металографія зварних з’єднань» 

12. Зміст дисципліни: Фазові перетворення в нероз’ємних з’єднаннях 

зумовлені зварювальним нагріванням. Формування структури металу 

шва і ЗТВ зварних з’єднань із мартенситних сталей. Формування 

структури металу шва і ЗТВ зварних з’єднань із мартенсито-старіючих 

сталей. Структура металу шва і ділянок ЗТВ зварних з’єднань із 

аустенітних сталей. Структура металу шва і ділянок ЗТВ зварних 

з’єднань із феритних сталей. Структура металу шва і ділянок ЗТВ 

зварних з’єднань із перлітних сталей. Структурна неоднорідність 

металу зварних з’єднань Структура зварних з’єднань із алюмінієвих 

сплавів. Структура і властивості зварних з’єднань із міді і її сплавів. 

Структура і властивості зварних з’єднань чавунів. Визначення 

неметалевих включень в металі шва конструкційних сталей. Вплив 

водню на механічні властивості металу шва. Особливості утворення 

браковочних структур в ЗТВ зварних з’єднань теплостійких перлітних 

сталей. Методи контролю якості металу зварних з’єднань. Методи 

визначення механічних властивостей зварних з’єднань. Діагностика 



властивостей зварних з’єднань, випробуваних на втому. Періоди 

втомного руйнування. Фактори, що впливають на опір руйнуванню 

металу зварних з’єднань. Мікромеханічні дослідження властивостей 

зварних з’єднань. Оцінка якості зварних з’єднань за їх механічними 

властивостями. Конструкційна міцність з зварних з’єднань і шляхи її 

підвищення. 

13. Бібліографія: 

 Грабін В.Ф. Металоведение сварки низько- и среднелегированных 

сталей/В.Ф.Грабин, А.В. Денисенко. К.: Наукова думка, 1998.- 271 с. 

 Материаловедение: Учебник для высших технических учебных 

заведений, Б.Н. Арзамасов, И.И. Сидорин, Г.Ф. Косолапов и др.; 

Под общ.ред. Б.Н. Арзамасова. – М.: Машиностроение, 1986. – 384 

с. 

 Шоршоров М.Х. Фазовые превращения и изменение свойств стали 

при  сварке /М.Х. Шоршоров, В.В. Белов. – М.:»Наука», 1988. – 

219 с. 

 Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. – М. : 

Металлургия, 1986. – 544 с. 

 Бялік О.М., Черненко В.С., Писаренко В.М., Москаленко Ю.Н. 

Металознавство, 2008.- 383 с. 

 Дяченко С.С. Фізичні основи міцності та пластичності  металів, 

2003. – 2003.- 225 с. 

 Блантер М.Е. Теория термической обработки/ М.Е. Блантер.-

М.:Металлургия, 1994.- 

 Новиков И.И. Теория термической обработки метал лов /И.И. 

Новиков.-М.: Металлургия, 1996.- 479 с. 

 Дмитрик В.В. Сварные соединения паропроводов/ В.В. Дмитрик.- 

Харьков.: «Майдан», 2013.- 163 с. 

 Фридман Я.Б. Механические свойства металлов/Я.Б. Фридман.- 

М.:Машиностроение, 1974. – 367 с. 

 Терентьев В.Ф. Усталость металлов/В.Ф. Терентьев, С.А. 

Кораблева. – М.: «Наука», 2015.- 428 с. 

 Батаев В.Ф. Методы структурного анализа материалов и контроля 

качества деталей./  В.А. Батаев, А.Л. Батаев, А.П. Алхимов. – М.: 

«Наука», 2007.-216 с. 

 Єфіменко М.Г. Матеріалознавство і термічна обробка зварних 

з’єднань/ М.Г. Єфіменко, Н.О. Радзивілова.- Харків.-2003.-487 с. 

14. Види навчальної діяльності: Лекції,самостійні заняття, індивідуальні 

заняття, контрольні роботи, іспит. 

15. Види контролю знань; 

  вхідний контроль;   

 поточний контроль; 

 самоконтроль; 



 модульний контроль; 

 підсумковий контроль 

16. Мова викладання: російська, українська. 

Лектор    професор Дмитрик Віталій Володимирович 

 


