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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Опір матеріалів; 
2. Вища математика; 
3. Матеріалознавство. 
4. Розрахунок та проектування металевих конструкцій (Ч.1 – ПЗК) 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Розрахунок і 
проектування зварних конструкцій (Ч.2 – НДЗ) 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
1. основні принципи розрахунку залишкових напружень та деформацій в зварних 

конструкціях; 
 
Вміти: 
1. розрахувати залишкові напруження та деформації, використовуючи дані про 

конструктивні розміри елементів конструкцій, механічні властивості металу та 
режими зварювання, наплавлення, напилення за допомогою наближених 
інженерних методів; 

2. рекомендувати заходи по зменшенню пружньо-деформованого стану, 
використовуючи дані про їх стан і креслення виробів; 

3. за допомогою знань про механізм формування  напружень та деформацій при 
зварюванні визначити залишкові напруження та деформації використовуючи 
деформометри чи інші вимірювальні прилади; 

4. характеризувати тепловий стан тіла, використовуючи температурні поля за 
допомогою моделей передачі тепла; 

5. визначити напруження та деформації в моделях зварних з’єднань; призначити вид 
та режими термічної обробки; 

6. розробити робоче креслення вузла або конструкції, технічні умови; скласти 
спеціфікацію на складальні одиниці вузла (конструкції), використовуючи робоче 
креслення, ЕСКД, довідкову та нормативну літературу 

 
Володіти: 
1. Методами розрахунку та вимірювання залишкових деформацій в   фермах, стояках, 

пластівкових конструкціях. 
2. Методикою застосування отриманих знань в інженерних розрахунках попередження та 

зниження ЗНіД  .  
 

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
1. Основні положення теорії напружень та деформацій  
2. Деформації та напруження у моделях зварних з'єднань 
3. Розрахункові методи визначення зварювальних напружень та деформацій 
 

Модуль 2 
1. Експериментальні методи визначення зварювальних напружень та деформацій 
2. Розподіл залишкових напружень та деформацій в типових зварних сполученнях.  
3. Деформації зварних сполучень і   конструкцій.  
4. Вплив зварювальних напружень та деформація на стабільність зварних сполучень і 

конструкцій 
5. . Зменшення зварювальних напружень та деформацій 
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