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1. Мета та задачі дисципліни, її місце і значення у навчальному процесі 

 

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної 

програми (ОПП), освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та навчального 

плану (НП) для підготовки спеціалістів за напрямком підготовки 6.050504 

Зварювання. 

Вивчення дисципліни “Контроль якості зварювання” ставить перед собою 

таку мету: 

- дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації 

з організації та проведення контролю якості зварних з’єднань металоконструкцій 

і елементів обладнання; 

- розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної 

культури студента. 

Сучасні технологічні процеси виготовлення різного роду конструкцій в 

різних галузях народного господарства супроводжуються в більшості випадків 

використанням різних способів зварювання. Удосконалення їх або застосування 

нових способів з’єднань тільки частково вирішує проблему підвищення якості 

виготовлюваних конструкцій, так як навіть при добре відпрацьованій технології 

зварювання можливі різного роду дефекти, що призводять до зниження 

довговічності і надійності конструкцій. У подальшому навчанні і роботі на  

підприємствах нафтогазової галузі інженер зобов’язаний вирішувати складні 

питання, в тому числі і забезпечення безаварійної роботи зварних з’єднань 

систем нафтогазопостачання. Розв’язання таких питань на високому 

професійному рівні неможливе без знань у галузі методів та засобів технічної 

діагностики матеріалів та виробів. У зв'язку з цим, вивчення дисципліни 

«Контроль якості зварювання» є однією з важливих задач вищої школи – 

формування у студентів необхідних компетенцій (знань та умінь) про контроль 

процесу зварювання, як технічну і управлінську функцію, завдання якого полягає 

у контролі, реєстрації, критичному аналізі, керуванні процесами зварювання 

таким чином, щоб він здійснювався якісно. 

Дана навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні 

попередніх дисциплін професійної та практичної підготовки, серед яких: 

- Основи управління виробництва, 

- Основи матеріалознавства; 

- Економіка та організація виробництва. 

 

 

2. Вимоги до компетенцій, знань та умінь 

 

Для успішного виконання професійних обов’язків за обраною 

спеціальністю у процесі навчання у спеціаліста повинні бути сформовані 

загальні та професійні компетентності. 

Вивчення дисципліни Контроль якості зварювання спрямоване на 

формування у студентів наступних компетенцій. 

Компетенції соціально-особистісні: 
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- сучасні уявлення про ділову етику; 

- технічна грамотність. 

Загальнонаукові компетенції: 

- здатність осмисллено застосовувати методи наукового дослідження: теоретичні 

та експериментальні дослідження; 

- здатність виконувати пошук інформації та оформлення документації за 

тематикою наукових досліджень в галузі зварювання. 

Інструментальні компетенції: 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

- навики роботи з комп’ютером; 

- навики управління інформацією. 

Загально-професійні компетенції: 

- сучасні уявлення про принципи функціонування системи контролю якості 

зварювання. 

Спеціалізовано-професійні компетенції: 

- здатність створювати та підтримувати функціонування систем контролю якості 

зварювання на підприємствах; 

- здатність виконувати техніко-економічну оцінку інвестиційної діяльності у 

реалізацію проектів з впровадження систем контролю якості. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основи етики ділових відносин; 

- основні нормативні документи систем контролю якості в галузі спорудження 

систем транспортування нафти і газу; 

- методи і засоби технічної діагностики та неруйнівного контролю зварних 

з’єднань металоконструкцій і транспортних систем. 

- основні аспекти проблеми взаємодії енергетики та навколишнього середовища; 

- методи моделювання оптимізаційних задач; 

- принципи впровадження системи контролю якості на підприємстві та 

особливості її функціонування; 

- основи побудови політики контролю якості підприємства;  

- організаційні аспекти процесу контролю якості зварювання;  

- питання інвестування в побудову системи контролю якості;  

- інформаційні аспекти системи контролю якості.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:  

- проводити роботу з нормативними документами; 

- застосовувати способи нормалізації та оптимізації системи контролю якості; 

- планувати заходи з організації роботи системи контролю якості; 

- оцінювати економічну ефективність інвестицій в систему контролю якості; 

- створювати систему контролю якості на підприємстві, знати особливості її 

функціонування; 

- використовувати набуті знання в професійній діяльності. 
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3. Склад і структура дисципліни 

 

Склад та структура дисципліни Контроль якості зварювання наведені в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс та семестр за робочим навчальним 

планом 

3 курс,  

6 семестр 

Кількість кредитів ECTS 1.5 

Кількість семестрових модулів 1 

Повний обсяг часу, год. 54 

В тому числі кількість аудиторних 

занять, год. 
36 

З них, год. 

лекційних 16 

лабораторних 16 

практичних 

(семінарських) 
- 

Види завдань та робіт (РГР, РПР, КР, 

КП) 
РГР 

Обсяг часу на СРС, год. 18 

Індивідуальна робота, год. 5 

Підсумкова форма контролю  

     І – екзамен 

     З - залік 

З 

 

Дисципліна розподіляється на змістові модулі. Найменування змістових 

модулів та кількість годин (ауд./СРС) на їх опанування відображені у таблиці 2.  

 

Таблиця 2 – РОЗПОДІЛ ЗА СЕМЕСТРАМИ ТА МОДУЛЯМИ 

 

№ Найменування змістових модулів 

Кількість годин (ауд. / СРС) 

Лекції 
Лабораторні 

заняття 

Практичні 

заняття 

(семінарські 

заняття) 

1 2 3 4 5 

Семестровий модуль 1 – Контроль якості зварювання 

1 Загальні засади управління 

якістю матеріалів та виробів 

4/6 4/6 - 

2 Методи та засоби контролю 

зварювання 

10/10 10/10 - 
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Закінчення таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 

3 Організаційне, нормативне, 

кадрове забезпечення 

контролю якості зварювання 

2/2 2/2  - 

Всього: 36/24 16/18 - 

 

 

3.1 Лекційні заняття 

 

Нижче наведено перелік лекцій відповідно до змістових модулів та тематика 

лекційних занять. Після тематики кожної лекції вказано літературне джерело 

(джерела) із зазначенням сторінок, де викладено відповідний лекційний матеріал. 

 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

(Загальні засади управління якістю матеріалів та виробів) 

 

Лекція № 1 (2 год) 

Мета, задачі та основні методи контролю якості матеріалів(3, розділ 9, 

пункт 4;  4, розділ 4). 

Лекція № 2 (2 год) 

Типи та види дефектів зварних з’єднань, їх вплив на працездатність 

конструкцій. Способи виправлення дефектів (5, ст. 51-54; 7, розділи 6-10). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

(Методи та засоби контролю зварювання) 

 

Лекція № 1 (2 год) 

Попередній та поточний контроль процесу зварювання Методи 

неруйнівного контролю якості зварювання. (2, розділ 5 та 6; 8; 9). 

Лекція № 2 (2 год) 

Радіаційний контроль. Фізична суть, технологія, апаратура та матеріали 

(2, розділ 9; 3, розділ 5). 

Лекція № 3 (2 год) 

Ультразвуковий контроль. Фізична суть, технологія, засоби контролю (1, 

розділ 5; 2, розділ 10). 

 

Лекція № 4 (4 год) 

Магнітний  метод контролю зварних з’єднань. Контроль проникаючими 

речовинами.  Контроль герметичності виробів. Контроль напруженого стану 

матеріалу зварних  з’єднань (1, розділ 5; 2, розділ 10). 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

(Організаційне, нормативне, кадрове забезпечення контролю якості зварювання) 

 

Лекція № 1 (1 год) 

Управління якістю зварювання. Організація лабораторій контролю якості 

зварювання. Метрологічне забезпечення засобів контролю якості зварювання. 

(6, розділ 4, пункти 4.5-4.7). 

Лекція № 2 (1 год) 

Основні нормативні документи з контролю якості зварювання. Сучасні 

вимоги до підготовки зварювальників та фахівців з неруйнівного контролю. 

Безпека праці під час проведення контролю якості (6, розділ 4, пункти 4.1-4.4). 

 

3.2 Лабораторні заняття 

 

Тема та стислий зміст лабораторного заняття, мета кожного заняття 

наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 – ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Обсяг в 

годинах 
Назва та стислий зміст роботи Мета роботи 

1 2 3 

2 

Вступне заняття.  
 

Інструктаж з техніки безпеки.  

Ознайомлення з технікою безпеки 

під час роботи з обладнанням для 

проведення контролю зварних 

з’єднань. 

Ознайомитись з технікою безпеки при 

проведенні робіт з контролю якості 

готових зварних з’єднань та підчас 

процесу зварювання.  

 

Ознайомитись з технікою безпеки при 

використанні технічних засобів та 

методів контролю якості зварювання. 

Набути навики формування основних 

вмінь та обов’язків контролера з 

якості. 

2 
Вивчення технологій та 

засобів візуального й 

інструментального контролю. 

 
За допомогою виданими викладачем 

набором для візуального контролю, 

прикладами заповнення актів та 

протоколів контролю, каталогами 

дефектів провести візуально 

інструментальний контроль 

виданого викладачем зразка 

зварного з’єднання.  

Ознайомитись з комплектом, 

характеристиками та способами 

застосування вимірювальних засобів з 

набору для візуального та 

інструментального контролю. 

 

Вивчити та на практиці закріпити 

знання про типи дефектів, що 

виникають в процесі зварювання. 

Навчитись оформляти технічну 

документацію за результатами 

проведення контролю. 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 

2 

Вивчення технології та засобів 

контролю проникаючими 

речовинами. 

 
З використанням виданих 

викладачем засобів для контролю 

проникаючими речовинами та 

зразка зварного з’єднання вивчити 

процедуру та провести контроль за 

допомогою проникаючих речовин. 

Оформити технічну документацію 

за результатами проведеного 

контролю. 

Ознайомитись з технікою безпеки при 

проведенні робіт з використанням 

проникаючих речовин для контролю 

якості. 

 

Вивчити технічні характеристики, 

методику та порядок використання 

проникаючих речовин для контролю 

якості зварних з’єднань. 

Набути навички розшифрування 

результатів контролю з використанням 

проникаючих речовин, оформлення 

актів та протоколів за результатами 

контролю. 

2 

Вивчення технологій та 

засобів радіаційного 

контролю. 
 
За допомогою виданих викладачем 

корт контролю, радіографічних плівок з 

результатами контролю провести 

аналіз радіографічних плівок на 

предмет виявлення дефектів та 

оформити результати контролю. 

Ознайомитись з засобами та 

технологіями проведення контролю 

якості зварних з’єднань  з 

використанням джерел іонізуючого 

випромінювання а також технікою 

безпеки при роботі з ними. 

 

Вивчити та на практиці закріпити 

знання з процедури розшифрування 

радіографічних плівок та порядок 

оформлення результатів контролю. 

2 Вивчення методики та засобів 

для проведення магніто-

порошкової дефектоскопії. 

 
З використанням виданих 

викладачем засобів для контролю 

магнітопорошковим методом та 

зразка зварного з’єднання вивчити 

процедуру та провести контроль 

методом магнітопорошкової 

дефектоскопії. 

Оформити технічну документацію 

за результатами проведеного 

контролю. 

Вивчити технічні характеристики, 

методику та порядок використання 

магнітопорошкових речовин для 

контролю якості зварних з’єднань. 

 

Набути навички розшифрування 

результатів контролю з використанням 

магнітопорошкового методу, 

оформлення актів та протоколів за 

результатами контролю. 
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Закінчення таблиці 3 

 

1 2 3 

2 Вивчення методів 

вимірювання залишкової 

товщини елементів 

обладнання. 
Отримати у викладача зразки 

металоконструкцій з імітаторами 

зменшення товщини та корозійними 

пошкодженнями. Вивчити методи, 

їх технічні характеристики та 

методики вимірювання залишкової 

товщини елементів обладнання. 

 

Вивчити фізичні основи та технічні 

характеристики методів вимірювання 

залишкової товщини 

металоконструкцій.  

 

Ознайомитись з причинами зменшення 

товщини елементів обладнання та 

способами боротьби з ними. 

Набути практичних навиків 

оформлення актів та протоколів за 

результатами контролю залишкової 

товщини.  

2 Вивчення технологій та 

засобів акустичного контролю. 
За допомогою виданих викладачем 

технічних засобів для проведення 

акустичного контролю та зразків 

зварних з’єднань провести 

виявлення дефектів ультразвуковим 

методом. Вивчити процедуру 

заповнення карт та результатів 

контролю.   

Вивчити фізичні основи та технічні 

характеристики засобів акустичного 

контролю.  

 

Набути практичних навиків 

акустичного контролю товщини та 

дефектоскопії, оформлення актів та 

протоколів за результатами 

ультразвукового контролю. 

2 Вивчення технологій та 

засобів контролю фізико-

механічних характеристик і 

напруженого стану матеріалів 

зварних з’єднань. 
З використанням отриманих у 

викладача зразків зварних з’єднань 

та технічних засобів провести 

вимірювання фізико-механічних 

характеристик і параметрів 

напружено-деформованого стану 

матеріалу зварного з’єднання.  
 

Вивчити основні засоби та методики 

контролю фізико-механічних 

характеристик і напруженого стану 

матеріалів зварних з’єднань.  

 

Ознайомитись з їх технічними 

характеристиками та способами 

застосування.  

Набути практичних навиків 

оформлення актів та протоколів за 

результатами контролю. 
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3.3 Індивідуальні завдання 

 

До індивідуального завдання при вивченні дисципліни Контроль якості 

зварювання віднесено виконання розрахунково-графічної роботи.  

Розрахунково-графічна робота виконується студентами самостійно під 

керівництвом викладача.  

Метою виконання розрахунково-графічної роботи є засвоєння студентами 

основних принципів організації системи контролю якості зварювання на 

підприємстві, що займається виготовленням металоконтсрукцій зі зварними 

з’єднаннями чи експлуатує їх. 

Завданням розрахунково-графічної роботи є розроблення організаційних та 

технічних заходів з організації процесів контролю якості зварювання.  

Складовими завдання розрахунково-графічної роботи є формування у 

спеціалістів: 

– уміння формувати логічну послідовність дій від обґрунтування до 

реалізації системи контролю якості; 

– уміння формувати систему контролю якості; 

– уміння налагоджувати службу контролю якості; 

– уміння проводити розрахунки основних параметрів методів контролю; 

– уміння вибирати технічні засоби для контролю якості; 

Предметом розрахунково-графічної роботи є комплекс організаційних 

рішень щодо впровадження системи контролю якості зварних з’єднань на 

підприємстві, які підтверджені техніко-економічним обгрунтуванням. 

Зміст розрахунково-графічної роботи має відповідати робочому плану 

дисципліни і відображати суть теми, яка розглядається. 

Об'єктами для дослідження, графічних побудов і розрахунків є підприємства 

різних галузей виробництва, що експлуатують обладнання зі зварними швами, чи 

проводять виготовлення такого обладнання (за варіантами, які видає викладач), 

наприклад: машинобудівне підприємство, хімічне підприємство, цементне 

підприємство, підприємство теплопостачання, підприємство легкої 

промисловості, тощо.  

При виборі об’єкта розрахунково-графічної роботи необхідно враховувати 

теперішнє або майбутнє місце роботи студента, а також місце проходження 

практики.  

Однак, незважаючи на різноманітність тематики розрахунково-графічних 

робіт, структура їх основних розділів повинна бути сформована в чотирьох 

розділах, в яких необхідно висвітлити такі аспекти: 

РОЗДІЛ 1. Формування служби контролю якості на підприємстві 

(розроблення організаційної структури служби та типового положення про 

службу (відділ) контролю якості підприємства).  

РОЗДІЛ 2. Вибір методів та технічних засобів контролю якості зварних 

з’єднань, опис їх технічних характеристик та методик застосування. 

РОЗДІЛ 3. Розрахунок та графічні побудови параметрів контролю 

вибраними методами.  
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РОЗДІЛ 4. Оформлення звітних документів (актів, протоколів) за 

результатами проведеного контролю. 

Видача завдання для розрахунково-графічної роботи – на 3 тижні навчання, 

виконання – 13 тижнів, захист на 16 тижні. Обсяг часу для виконання 

розрахунково-графічної роботи, який входить в самостійну роботу студента – 18 

год. 

Завершену та оформлену розрахунково-графічну роботу студент підписує і 

подає викладачу 

Загальні вимоги до суті, змісту та оформлення розрахунково-графічної ро-

боти з дисципліни Контроль якості зварювання наведено у методичних вказівках 

до виконання роботи. 

 

 

3.4 Самостійна робота студента 

 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 

матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Питання до підсумкового контролю, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Нормативне забезпечення служб контролю якості зварних з’єднань на 

підприємстві. Терміни та поняття з контролю якості. 

2. Вплив дефектів зварних з’єднань  на працездатність конструкцій. 

Причини виникнення дефектів зварних з’єднань. 

3. Вивчення обладнання для здійснення візуального та інструментального 

контролю. Вивчення обладнання для радіаційного, магнітного та акустичного 

контролю. 

4. Основні нормативні документи з контролю якості зварювання.  

5. Процедура вибору оптимального методу та підбору технічних засобів для 

контролю зварних з’єднань.  

6. Зародження та поширення дефектів в металоконструкціях зі зварними 

з’єднаннями довготривалої експлуатації. 

7. Створення, сертифікація служб контролю якості та технічного 

діагностування, навчання персоналу. 

Оцінювання вивчення даного матеріалу проводиться шляхом включення в 

контрольні та тестові питання.  

Типові тестові завдання наведені у методичних вказівках для самостійної та 

індивідуальної роботи з даної дисципліни. 

 

 

4. Оцінювання знань студентів 

 

На вивчення даної дисципліни виділено 1,5 кредит (54 годин). Вони 

розподіляються між модульними контрольними роботами, накопичувальною 

частиною дисципліни (поточними практичними роботами), розрахунково-

графічною роботою. Розподіл балів та кредитів наведено в таблиці 4. 
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Таблиця 4 – РОЗПОДІЛ БАЛІВ (КРЕДИТІВ EСTS)    

 

Семестровий модуль № 1 

Вид роботи К-сть 

балів 

К-сть 

кредитів 

Модульна контрольна робота 

(засвоєння змістовних модулів 

лекційного матеріалу дисципліни) 

60 2,0 

Накопичувальна частина дисципліни: 

виконання та захист лабораторних 

робіт 

 

40 

 

2,0 

Розрахунково-графічна робота 100 1,0 
 

Оцінювання знань з дисципліни ведеться систематично на протязі всього 

періоду її вивчення. Їх результати відображаються в журналі і повідомляються 

студентам відповідно до етапів контролю. Форма семестрового оцінювання – 

іспит. 

Критерії оцінювання поточного контролю та виконання накопичувальної 

частини дисципліни (захист практичних робіт) вказано в таблиці 5. 

Для оцінки якості засвоєння дисципліни запроваджена 100 бальна шкала. 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів за чинною в університеті 

шкалою оцінювання наведені в таблиці 6. 

 

 

Таблиця 5 – КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОТОЧНОГО 

КОНТРОЛЮ ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДИСЦИПЛІНИ В БАЛАХ 
 

Види робіт, що контролюються 
Номер 

контролю 

Макс. кількість 

балів 

1. Засвоєння змістовних модулів лекційного матеріалу 

дисципліни 

ЗМ1 

ЗМ2 

ЗМ3 

20 

20 

20 

2. Лабораторні роботи Л 1.1 

Л 1.2  

Л 1.3 

Л 2.1 

Л 2.2 

Л 2.3 

Л 3.1 

Л 3.2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Разом                                                                                                                                 100 
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Таблиця 6 – ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

 

 

 

5. Література 

 

Перелік основної літератури  

1 Яворський А.В., Миндюк В.Д. Контроль якості зварювання: Конспект 

лекцій (МВ 02070855-1832-2006). – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 114 с.: іл.  

2 Маслов Б.Г. Неразрушающий контроль сварных соединений и изделий в 

машиностроении: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.  

3 Контроль качества сварных соединений.// Метод. рекомендации для 

специалистов-сварщиков.// Троицкий В.А. – К.: ИЭС им.Е.О.Патона,1993. – 128 

с. 

4 Сопротивление материалов деформированию и разрушению. Справочное 

пособие. Часть 2. – К.: „Наукова думка”, 1994. – 705с. 

5 В.А.Троицкий, М.И. Валевич. Неразрушающий контроль сварных 

соединений. – М.: Машиностроение,  1998. – 112с. 

Національна 
Університетська 

(в балах) 
ЕСТS Визначення ЕСТS 

Рекомендована 

система 

оцінювання 

Відмінно 90-100 А Відмінно – відмінне 

виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

90-100 

(відмінно) 

Добре 82-89 В Дуже добре - вище середнього 

рівня з кількома помилками 

75-89 

(добре) 

75-81 С Добре – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок  

Задовільно 67-74 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

60-74 

(задовільно) 

60-66 Е Достатньо - виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

Незадовільно 35-59 FX Незадовільно - потрібно 

попрацювати перед тим, як 

отримати залік або складати 

екзамен 

35-59  

(незадовільно із 

можливістю 

повторного 

складання 

екзамену) 

0-34 F Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

0-34  

(незадовільно із 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

модуля) 
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6 Н.П.Алешин, В.Г. Щербинский. Контроль качества сварочных работ. – 

М.: «Высшая школа», 1986. – 208 с. 

7 Краткое пособие по контролю качества сварных соединений: Метод. 

рекомендации для специалистов-дефектоскопистов / Троицкий В.А. – К.: ИЭС 

им. Е.О.Патона, 1997. – 224с. 

8 Конспект лекций по курсу «Контроль качества сварных соединений». 

С.А.Федоров. – М.: «МАТИ»-Российский Государственный Технологический 

Университет им. К.Э. Циолковского, 2000. – 56с. 

9 Яворський А.В., Миндюк В.Д. Контроль якості зварювання: 

Лабораторний практикум (МВ 02070855-1926-2007). – Івано-Франківськ:     

Факел, 2007.–67 с. 

10 В.Д. Миндюк, А.В. Яворський, М.О. Карпаш. Методи контролю стану 

робочих поверхонь: Лабораторний практикум (МВ 020070855-2058-2008).– 

Івано-Франківськ: Факел, 2008.–85 с.  

11 ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та 

визначення. 

12ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. 

Терміни та визначення. 

13 ДСТУ EN 473-2001 Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі 

неруйнівного контролю. Основні вимоги. 

14 ДСТУ 3491-96 Дефекти з’єднань при зварюванні металів плавленням. 

Класифікація, позначення та визначення. 

15 ДСТУ EN 583-1-2001 Неруйнівний контроль – Ультразвуковий контроль. 

Частина 1. Загальні вимоги. 

16 ДСТУ EN 473-2001 Неруйнівний контроль – Класифікація і сертифікація 

персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги. 

17 ДСТУ EN 1289-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. 

Капілярний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання. 

 

 

Перелік додаткової літератури 

1 Методы дефектоскопии сварных соединений.-М.: Машиностроение, 

1987.-336с. 

2 Неразрушающие методы контроля сварных соединений.-М.: 

Машиностроение, 1976.-335с. 

3 Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий в 2 

книгах. /Под ред. В.В. Клюева.-М.: Машиностроение, 1986. 

4 Справочник по оборудованию для дефектоскопии сварных швов. 

/В.А.Троицкий, А.С. Боровиков, В.П. Радько и др.-К.: Техника, 1987.-126с. 

5 Гурвич А.К., Ермолов И.Н. Ультразвуковой контроль сварных швов, 

Киев: Техника, 1972.-457с. 

6 Субботин С.С., Михайленко В.И. Дефектоскопия нефтяного 

оборудования и инструмента при эксплуатации.- М.: Недра, 1982.-213с. 

7 Магнитопорошковый контроль сварных соединений и деталей машин. 

//В.А.Троицкий. – К.: «Феникс», 2002. – 300с. 


