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ОПИС ЛЕКЦІЙНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни Пошкоджуваність  і 

руйнування зварних з’єднань 

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 про пошкоджуваність і руйнування 

зварних з’єднань в процесі  їх експлуатації, а також про наявність 

дефектів, фізико-хімічні процеси і структурні зміни, які відбуваються в 

металі зварних з’єднань і забезпечують їх пошкоджуваність і 

руйнування. 

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», «Матеріалознавство» 

12. Зміст дисципліни:. Кристалічна будова металів. Пластична 

деформація металів, як ефект переміщення дислокацій Деформація 

кристалів, які мають другі фази. Деформаційна поведінка кристалічних 

тіл при підвищених температурах. Механіка руйнування 

конструктивних матеріалів. Елементи механіки руйнування. 

Мікроструктурні аспекти механіки руйнування. Вплив навколишнього 

середовища на руйнування металів. Пошкодження при втомі 

Повзучість і високотемпературні механічні властивості 

13. Бібліографія: 

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

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

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

М.:Машиностроение, 1974. – 367 с. 

 Хериберг Р.В. Деформация и механика разрушения 

конструкционных материалов/Р.В. Хериберг.-М.:Металлургия, 

1999.-575 с 



 Иванова В.С. Роль дислокацій в упрочнении и разрушении 

металлов/В.С. Иванова, Л.К. Городиенко, В.Н. Геминов, П.В. 

Зубарев, З.Г. Фридман.-М.:»Наука», 1985.-177 с 

 Хоникомб Р. Пластинчатая деформація металлов/Хоникомб Р.-М.: 

1982.-407 с. 

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

Харьков.: «Майдан», 2013.- 163 с. 

 Хромченко Ф.А. Ресурс сварных соединений паропроводов/Ф.А. 

Хромченко.-М.:Машиностроение, 2002.-351 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 

 

 


