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1 Мета та задачі дисципліни, її місце і значення у навчальному процесі 
Технічна діагностика та дефектоскопія технічного стану зварних з’єднань елементів 

трубопроводів та металоконструкцій здійснюється в процесі експлуатації, при ремонтах та 

після нормативного терміну експлуатації. Дисципліна «Методи та засоби технічної діагностики 

зварних з’єднань та конструкцій нафтогазового господарства» призначена для вивчення 

базових положень технічної діагностики, методів виконання діагностичних досліджень зварних 

ділянок трубопроводів та металоконструкцій при будівництві і експлуатації, а також засобів які 

при цьому використовуються з метою кваліфікованої оцінки стану зварних з’єднань і 

експлуатації технічних засобів діагностики за умови забезпечення діючих вимог Держстандарту 

України.   

Вивчення дисципліни «Методи та засоби технічної діагностики зварних з’єднань та 

конструкцій нафтогазового господарства»  ставить перед собою таку мету: 

 дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів технічної діагностики 

зварних з’єднань трубопроводів та конструкцій нафтогазового господарства; 

 дати практичні рекомендації з технології проведення технічного діагностування 

методами, що регламентовані як базові відповідними нормативними документами 

України. 

Завдання вивчення дисципліни: 

 познайомити з пристроями, які застосовуються в процесі виконання завдань технічної 

діагностики зварних з’єднань трубопроводів та конструкцій нафтогазового 

господарства 

 розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної культури студента. 
 

2 Вимоги до компетенцій, знань та умінь 

Основні загальнокультурні та професійні компетенції 

В результаті вивчення дисципліни «Методи та засоби технічної діагностики зварних з’єднань та 

конструкцій нафтогазового господарства» спеціалісти та магістри з відповідних спеціальностей 

та напрямів підготовки повинні бути здатними до вирішення професійних задач в галузі 

технічного діагностування, пов’язаних з забезпеченням надійної та безвідмовної експлуатації 

конструкцій нафтогазового господарства, вміти вибирати методи та методики діагностики, 

знати їх переваги та недоліки: 

Загальнокультурні компетенції. 

 здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в 

своїй діяльності; 

 володіння основними методами технічного діагностування та методиками їх 

застосування. 

Професійні компетенції. 

в виробничо-технологічній діяльності: 

 вміти використовувати основні нормативні документи систем контролю якості 

зварних з’єднань в галузі нафтогазового господарства; 

 досконало знати методи і засоби технічної діагностики та неруйнівного контролю 

зварних з’єднань нафтогазового господарства; 

 володіти методами оцінки фактичного технічного стану та прогнозування 

залишкового ресурсу; 

в організаційно-управлінській діяльності: 

 знання методів неруйнівного контролю та технічної діагностики, їх роль у 

забезпеченні якості функціонування нафтогазової галузі; 

 володіння системою забезпечення якості в проектуванні, виробництві та експлуатації  

конструкцій нафтогазового господарства, які містять зварні з’єднання; 

 розуміння організації проведення технічної діагностики зварних з’єднань на 

підприємствах нафтогазового господарства; 

 знання порядку проведення технічної діагностики продукції та діяльності 

випробувальних лабораторій; 

в проектно-конструкторській діяльності: 
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впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів діагностування 
зварних з’єднань, проектування та організація робочих місць на основі сучасних технологічних 
та наукових досягнень в галузі технічного діагностування. 
 
 
 

3 Склад і структура дисципліни 
 

Таблиця 1 
СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Курс та семестр за робочим навчальним планом 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів ECTS 3 3 

Кількість семестрових модулів 1 1 

Повний обсяг часу, год. 108 108 

В тому числі кількість аудиторних занять, год. 64 10 

З них, год. 

лекційних 32 4 

лабораторних 16 4 

Практичних (семінарських) 16 2 

Види завдань та робіт (РГР, РПР, КР, КП) - - 

Обсяг часу на СРС, год. 44 98 

Індивідуальна робота, год. - - 

Підсумкова форма контролю 

І – екзамен 

З - залік 

З З 

 

 

 

3.1 Розподіл за семестрами та модулями 

Таблиця 2 
РОЗПОДІЛ ЗА СЕМЕСТРАМИ ТА МОДУЛЯМИ 

№ Найменування змістових модулів 

Кількість годин (ауд. / СРС) 

Лекції 
Лабораторні 

заняття 

Практичні 

заняття 

(семінарські 

заняття) 

Семестровий модуль 1 

Модуль 1  

Методи та засоби технічної діагностики зварних з’єднань  

та конструкцій нафтогазового господарства 

1 Зварні з’єднання як об’єкти 

технічної діагностики 

металоконструкцій 

8/12 6 6 

2 Базові методи та пристрої 

технічної діагностики зварних 

з’єднань 

12/16 6 6 

3 Комплексні методи оцінки 

технічного стану металоконструк-

цій в зоні зварних з’єднань 

12/16 4 4 

Всього: 32/44 16 16 
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3.2 Лекційні заняття 
 

Шифри 

модулів (М), 

змістових 

модулів (ЗМ), 

номер лекції 

(Л) 

Модулі, змістові модулі Література 

Поряд-

ковий 

номер 

Розділ (р.), 

підрозділ 

(пр.), 

пункт (п.) 

 Денна форма навчання   

 Семестровий модуль 1   

М 1 
Методи та засоби технічної діагностики зварних з’єднань 

та конструкцій нафтогазового господарства 

  

ЗМ 1 
Засадничі принципи теорії руйнування, технічної 

діагностики та контролю якості 

  

Л 1.1 

Роль і значення технічної діагностики зварних з’єднань 

трубопроводів та металоконструкцій для забезпечення 

працездатності та визначення ресурсу працездатності 

нафтогазового обладнання. Мета і завдання курсу. Державні 

та відомчі організації з технічної діаностики та 

неруйнівного контролю, комплекси нормативно-технічної 

документація з технічної діагностики зварних з’єднань. 

1 
п. 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1 

Л 1.2 

Зварні з’єднання як об’єкт технічної діагностики в складі 

металевих виробів та металоконструкцій. Класифікація 

причин та чинників що спричиняють виникнення дефектів 

та руйнування металоконструкцій в зоні зварних з’єднань. 

Класифікація типових дефектів зварних з’єднань.  

3 
п. 1.4, 1.5, 

2.2 

Л 1.3 

Суть та методи технічної діагностики зварних з’єднань. 

Дефектоскопія. Статистичні методи обробки діагностичної 

інформації. Формування висновків. Аналіз об’єкту 

діагностування як цілісної системи взаємопов’язаних 

складових. 

2 пр. 3 

Л.1.4 

Структура нормативної документації яка оформляється в 

процесі виконання завдань технічної діагоностики та 

неруйнівного контролю зварних з’єднань в складі 

металоконструкцій та трубопроводів.  

  

ЗМ 2 
Базові методи та пристрої технічної діагностики  

зварних з’єднань 

  

Л 2.1 

Візуальний контроль. Оцінка потенційних чинникі 

виникнення дефектів та руйнування зварного з’єднання 

виробу й конструкції виходячи з його конструкції та 

прикладених навантажень. 

1 

5 

8 

п. 5.3 пр. 7 

пр. 10 

п. 2.3.1 

Л 2.2 

Металографічні дослідження структури зварного з’єднання. 

Хіманаліз та спектральний аналіз металу зварного з’єднанння 

металоконструкцій. Типи, параметри та характеристики 

обладнання що застосовується при дослідженнях структури 

зварних з’єднань 

1 

5 

6 

пр. 9 

пр. 15, 16 

п. 2.3, 2.4 

Л 2.3 

Механічні випробування взірців металоконструкцій зі 

зварними з’єднаннями. Вимірювання твердості. Методика 

постановки та приладове забезпечення і обладнання 

механічних випробувань. 

1 

3 

6 

пр. 10 

пр. 24, 27 

п. 3.1, 3.2 
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Шифри 

модулів (М), 

змістових 

модулів (ЗМ), 

номер лекції 

(Л) 

Модулі, змістові модулі Література 

Поряд-

ковий 

номер 

Розділ (р.), 

підрозділ 

(пр.), 

пункт (п.) 

Л 2.4 

Рентгенодефектоскопія, як традиційний метод технічної 

діагностики зварних з’єднань. Методики, обладнання та 

пристрої що застосовуються при рентгенодіагностиці. 

1 

3 

7 

пр. 11 

пр. 41, 43 

р. 4 

Л2.5 

Ультразвукові дослідження в процесі технічної діагностики 

зварних зє’днань у важкодоступних місцях конструкцій та 

конструкцій зі складною геометрією поверхонь. Методики, 

обладнання та пристрої що застосовуються при УЗ 

діагностиці. 

1 

5 

6 

пр. 11 

пр. 15 

п. 2.2 

Л2 .6 
Гамадефектоскопія та магнітні методи діагностики стану 

зварних з’єднань. Капілярна дефектоскопія. 

2 

4 

пр. 21 

пр. 10, 13 

ЗМ 3 
Комплексні методи оцінки технічного стану метало-

конструкцій в зоні зварних з’єднань 

  

Л 3.1 

Випробування металоконструкцій зі зварними зєднаннями на 

герметичність: керосином, стиснутим повітрям, гідравлічні 

випробування. Методика, обладнання та приладове 

забезпечення. 

1 

4 

8 

п. 14.1, 14.2 

пр. 62 

п. 4.1 

Л 3.2 

Методи та пристрої вимірювання деформацій конструкцій та 

моделювання напружень в зоні зварних з’єднанань при 

проведенні технічного діагностування. Методи та пристрої 

вимірювання акустичної емісії в процесі експлуатації. 

1 

4 

8 

пр. 11 

пр. 41, 43 

р. 4 

Л 3.3 

Основнови вібродіагностики обладнання. Вимірювання 

впливу динамічних навантажень на області зварних зє’днань: 

прилади, обладнання, методики. 

1 

4 

8 

пр. 10 

пр. 12, 13 

р. 4 

 Заочна форма навчання   

ЗМ 1 
Методи та засоби технічної діагностики зварних з’єднань 

та конструкцій нафтогазового господарства 

  

Л 1.1 

Зварні з’єднання як об’єкт технічної діагностики в складі 

металевих виробів та металоконструкцій. Класифікація 

причин та чинників що спричиняють виникнення дефектів 

та руйнування металоконструкцій в зоні зварних з’єднань. 

Класифікація типових дефектів зварних з’єднань. 

3 
п. 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1 

 
 
 

3.4 Лабораторні заняття 

Таблиця 3 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

Обсяг в 

годинах 
Назва та стислий зміст роботи Мета роботи 

 Денна форма навчання  

2 

Вступне заняття. Інструктаж з 

техніки безпеки. Видача завдань 

до лабораторних занять на 

семестр. Ознайомлення з 

лабораторією технічної 

діагностики та НК. 

Вивчити основні питання по особливостях процесу 

діагностики і по техніці безпеки при роботі з 

обладнанням, яке використовується для 

проведення неруйнівного контролю. 

2 
Металографічні дослідження 

матеріалу зварного шва. 

Ознайомлення з будовою і принципом роботи 

приладу. Дослідити мікротвердість зварного 

з’єднання і рекристалізованого металу 
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2 

Набуття практичних навичок 

опрацювання плівок радіоско-

пічного контролю зварних 

з’єднань 

Закріплення на практиці навичок 

опрацювання плівок радіографічного 

контролю зварних з’єднань. Ознайомитись з 

основними правилами та порядком 

розшифрування радіографічних плівок. 

2 

Набуття практичних навичок УЗ 

товщинометрії та дефектоскопії 

зварних з’єднань 

Набуття та закріплення на практиці навичок 

ультразвукової товщинометрії та дефектоскопії. 

Ознайомитись з принципом роботи, будовою та 

порядком налаштування ультразвукових 

товщиномірів та дефектоскопів. 

2 

Вимірювання деформацій 

ділянки трубопроводу із зварним 

з’єднанням. 

Ознайомитися з методикою та технічними 

засобами контролю геометричних характеристик 

металоконструкцій, вивчення нормативних 

документів що регламентують вимірювання. 

2 

Дослідження герметичнисті в 

зварному з’єднанні методами 

течепошуку. 

Вивчення основних методів та технік 

виявлення наскрізних дефектів в зварних 

виробах з використанням рідких проникаючих 

речовин та методики перевірки герметичності 

виробів пневматичним і галоїдним методами. 

2 

Вібродіагностичні дослідження 

коливань трубопроводу зі 

зварним з’єднанням 

Вивчення основних методів та прийомів при 

проведенні вібродіагностичних досліджень. 

Ознайомлення з  методики ви-значення 

вібродосліджень трубопроводів та 

технологічних апаратів з використанням 

приладу 795М. 

2 

Вивчення методики оцінки 

фактичного технічного стану за 

результатами неруйнівного 

контролю та технічної діагностики 

Вивчення особливостей методики оцінки 

фактичного технічного стану за результатами 

неруйнівного контролю та технічної діагностики. 

 Заочна форма навчання 
 

2 

Набуття практичних навичок УЗ 

товщинометрії та дефектоскопії 

зварних з’єднань 

Набуття та закріплення на практиці навичок 

ультразвукової товщинометрії та дефектоскопії. 

Ознайомитись з принципом роботи, будовою та 

порядком налаштування ультразвукових 

товщиномірів та дефектоскопів. 

2 

Дослідження герметичнисті в 

зварному з’єднанні методами 

течепошуку. 

Вивчення основних методів та технік 

виявлення наскрізних дефектів в зварних 

виробах з використанням рідких проникаючих 

речовин та методики перевірки герметичності 

виробів пневматичним і галоїдним методами. 
 

3.5 Практичні заняття 

Таблиця 4 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Обсяг в 

годинах 
Назва та стислий зміст роботи Мета роботи 

 Денна форма навчання  

2 

Оформлення технічної 

документації за результатами  

візуально-інструментального 

контролю об’єктів 

які містять зварні з’єднання. 

Ознайомлення з технічними засобами для 

проведення візуального і інструментального 

контролю, порядком оформлення технічної 

документації за результатами візуально-

інструментального контролю. 

2 

Розрахунок параметрів 

радіографічного контролю 

зварних з’єднань 

Вивчення умов застосування радіаційного 

контролю якості. Набуття практичних навиків 

розрахунку параметрів радіографії 



 8 

2 

Розрахунок параметрів 

акустичного контролю  

металоконструкції зі зварними 

з’єднаннями. 

Вивчення умов застосування акустичного 

контролю якості зварних з’єднань. Набуття 

практичних навиків розрахунку параметрів 

акустичного контролю 

2 

Визначення методики та порядку 

розрахунок параметрів магнітного 

контролю якості зварних з’єднань. 

Вивчення умов застосування магнітного контролю 

якості зварних з’єднань. Набуття практичних 

навиків розрахунку параметрів магнітного 

контролю. 

2 

Вивчення методики визначення 

ударної в’язкості стальних 

зразків зварних з’єднань 

Вивчення методики визначення ударної в’язкості 

стальних зразків зварних з’єднань, ознайомлення з 

призначенням та будовою копра і навчитися 

визначати ударну в’язкість сталі при випробуванні 

стандартних зразків. 

2 

Вивчення методики визначення 

фактичних механічних 

характеристик матеріалу 

трубопроводів зі зварними 

з’єднаннями на основі 

вимірювання твердості 

Вивчення методики визначення механічних 

характеристик матеріалу трубопроводів на основі 

вимірювань макротвердості, ознайомлення з 

призначенням, технічними характеристиками, 

порядком настроювання та застосування 

портативних твердомірів. 

2 
Вивчення методик контролю 

герметичності зварних з’єднань. 

Вивчення основних методів та технік 

виявлення наскрізних дефектів в зварних 

виробах з використанням рідких проникаючих 

речовин та методики перевірки герметичності 

виробів пневматичним і галоїдним методами. 

2 

Статистична обробка даних по 

результатах технічного  

діагностування 

Вивчення методики статистичної обробки 

даних, отриманих в ході проведення 

технічного діагностування. 

 Заочна форма навчання 
 

2 

Вивчення методики визначення 

фактичних механічних 

характеристик матеріалу 

трубопроводів зі зварними 

з’єднаннями на основі 

вимірювання твердості 

Вивчення методики визначення механічних 

характеристик матеріалу трубопроводів на основі 

вимірювань макротвердості, ознайомлення з 

призначенням, технічними характеристиками, 

порядком настроювання та застосування 

портативних твердомірів. 

 
 

5 Планування самостійної роботи студента 
Перелік питань на залікову роботу з дисципліни  

„ Методи та засоби технічної діагностики зварних з’єднань  
та конструкцій нафтогазового господарства ” 

1. Капілярний метод неруйнівного контролю. 

2. Класифікація та позначення дефектів зварних з’єднань. 

3. Вимоги до лабораторій технічної діагностики. 

4. Вимоги до фахівців з неруйнівного контролю. 

5. Система сертифікації фахівців з неруйнівного контролю. 

6. Рентгенівські плівки.  

7. Фотообробка та зберігання рентгенівських плівок. 

8. Транспортування гамма-дефектоскопів і контейнерів із радіоактивним джерелом 

випромінювання. 

9. Дозиметричний контроль у радіаційній дефектоскопії. 

10. Правила безпечної експлуатації переносних імпульсних рентгенівських апаратів. 

11. Обладнання для контролю зварних швів трубопроводів рентгенівським методом. 

12. Застосування підсилюючих та свинцевих екранів при рентгенівському контролі. 

13. Контроль зварних з’єднань трубопроводів. 

14. Фізичні основи та основні методи акустичної дефектоскопії. 
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15. Класифікація технологічних та експлуатаційних дефектів у матеріалах та конструктивних 

елементах. 

16. Порядок маркування радіографічних знімків. 

17. Обладнання для магніто порошкового  контролю. 

18. Система управління якістю технічного діагностування трубопровідного транспорту. 

19. Внутрішньотрубна дефектоскопія магістральних трубопроводів. 

20. Методичне та нормативне забезпечення технічного діагностування об’єктів 

трубопровідного транспорту. 

21. Первинна атестація зварників та порядок перевірки їх кваліфікації при спорудженні 

трубопроводів. 

22. Промислові відеоскопічні системи. Призначення. Види. Технічні характеристики. 

23. Правила приймання, вибракування, опосвідчення труб, деталей трубопроводів і запірної 

арматури. 

24. Контроль трубопроводів на герметичність. 

25. Механічні випробування зварних швів. 

26. Державна науково-технічна програма „Ресурс”. 

27. Вхідний контроль труб та інших складових магістральних трубопроводів. 

28. Візуально-оптичний та вимірювальний контроль зварних з’єднань. 

29. Підготовка трубопроводу для проведення контролю. 

30. Визначення фізико-механічних характеристик металу трубопроводів. 

31. Ультразвукова товщинометрія стінок трубопроводів. 32. Магнітний метод неруйнівного 

контролю. 

33. Електричний метод неруйнівного контролю. 

34. Електромагнітний (вихреструмовий) методу неруйнівного контролю. 

35. Ультразвуковий неруйнівний контроль 

36. Радіографічний (рентгенівський) неруйнівний контроль 

36. Контроль проникаючими речовинами. 

37. Неруйнівні методи товщинометрії. 

38. Неруйнівні методи дефектоскопії. 

39. Неруйнівні методи структуроскопії. 

40. Технічне діагностування резервуарів. 

41. Контроль герметичності.  

42. Тепловий неруйнівний контроль. 

43. Контроль напружено-деформованого стану. 

44. Організація служб неруйнівного контролю на підприємствах. 

45. Магнітопорошковий контроль зварних з’єднань. 

46. Основні типи дефектів трубопроводів. Класифікація. Загальна характеристика. 

47. Метод акустичної емісії. 

48. Електромагнітноакустичний метод неруйнівного контролю. 

49. Методи та способи контролю корозійних пошкоджень. 

50. Ефективність використання методів та засобів неруйнівного контролю. 
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5 Оцінювання знань студентів 
 

Таблиця 5 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Вид роботи К-сть балів 

Колоквіум № 1 10 

Колоквіум № 2 20 

Колоквіум № 3 10 

Накопичувальна частина дисципліни: 

виконання поточних контрольних робіт 

60 

Всього  100 

 

 

Таблиця 6 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Для оцінки якості засвоєння дисципліни в РСО запроваджена 100 бальна шкала. Шкали 

оцінювання та визначення навчання наведені в наступній таблиці: 

Національна 
Універси-

тетська (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) 

 
 

6 Навчально-методичні матеріали 

6.1 Основна література 

1. Карпаш О.М. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання: навч.посібник / О.М. 

Карпаш, М.П. Возняк, В.М. Василюк. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 341 с. 

2. Карпаш О.М. Основи забезпечення якості в нафтогазовій інженерії: навч.посібник / 

О.М. Карпаш, А.В. Яворський, М.О. Карпаш. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 439 с. 

3. Білокур І.П. Основи дефектоскопії: підручник / І.П. Білокур. – К: «Азимут-Україна», 

2004. – 496 с. 

4. Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования: Учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Богданов. — М.: Высш. шк., 2006. — 279 с. 
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5. Маслов Б.Г. Неразрушающий контроль сварных соединений и изделий в 

машиностроении: Учеб. пособ. для вузов / Б.Г. Маслов. — М.: «Академия», 2008. — 

272 с. 

6. Каневский И.Н. Неразрушающие методы контроля: учеб. пособие / И.Н. Каневский, 

Е.Н. Сальникова. — Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. — 243 с. 

7. Методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів та виробів: лабораторний 

практикум. / В.Д. Миндюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 103 с.: іл., табл.(МВ 

027070855 – 2981 – 2010). 

8. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання, Технічна діагностика 

трубопроводів: Лабораторний практикум./ І.В. Рибіцький, М.О. Карпаш, А.В. 

Яворський. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. –  194 с.: іл., табл. (МВ 02070855-

3469-2011). 

 

6.2 Додаткова література 

1.  Неразрушающий контроль: справочник: в 8 т. / под общ. ред. В.В. Клюева. Т.1: в 2 кн.: 

Кн.1: Ф. Р. Соснин. Визуальный и измерительный контроль. Кн.2: Ф.Р. Соснин. 

Радиационный контроль. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 560 с. 

2. Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ. ред. В. В. Клюева. Т.2: В 2 

кн. Кн. 1: Контроль герметичности / А. И. Евлампиев, Е. Д. Попов, С. Г. Сажин и др.; 

Кн. 2: Вихретоковый контроль / Ю. К. Фелосенко, В. Г. Герасимов, А. Д. Покровский и 

др. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 688 c. 

3. Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 3: И.Н. 

Ермолов, Ю.В. Ланге. Ультразвуковой контроль. – 2-е изд., испр. – М.: 

Машиностроение, 2006. – 864 с. 

4. Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 4: В 3 

кн. Кн. 1: В.А. Анисимов, Б.И. Каторгин, А.Н. Куценко и др. Акустическая 

тензометрия. Кн. 2: Г.С. Шелихов. Магнитопорошковый метод контроля. Кн. 3: М.В. 

Филинов. Капиллярный контроль. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 736 

с. 

5. Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 5: В 2 

кн. Кн. 1: В.П. Вавилов. Тепловой контроль. Кн. 2: К.В. Подмастерьев, Ф.Р. Соснин, 

С.Ф. Корндорф, Т.И. Ногачева, Е.В. Пахолкин, Л.А. Бондарева, В.Ф. Мужицкий. 

Электрический контроль. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 679 с. 

6. Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 6: В 3 

кн. Кн. 1: В.В. Клюев, В.Ф. Мужицкий, Э.С. Горкунов, В.Е. Щербинин. Магнитные 

методы контроля. Кн. 2: В.Н. Филинов, А.А. Кеткович, М.В. Филинов. Оптический 

контроль. Кн. 3: В.И. Матвеев. Радиоволновой контроль. – 2-е изд., испр. – М.: 

Машиностроение, 2006. – 832 с. 

 


