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Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):

Матеріалознавство та технологія матеріалів
Експлуатації транспортних засобів та пожежнорятувальної техніки
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ПАВЛЮК
4,5 кредитів /135 академічних годин, з них:
лекцій – 32 години, практичних занять – 32 години,
самостійної роботи – 71 година.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
(курсант) повинен:
знати:
- основні поняття матеріалознавства та технології
матеріалів;
- механічні
властивості
матеріалів
та
їхні
характеристики;
- будову і властивості металів та їхніх сплавів;
- основи термічної та хіміко-термічної обробки;
- будову і властивості порошкових та неметалічних
матеріалів.
- загальні відомості про паливо-мастильні матеріали.
- будову та принцип роботи доменної та мартенівської
печей, кисневого конвертора;
- основні способи обробки металів тиском та різанням;
- основні класи та способи зварювання металів.
вміти:
- використовувати отримані знання при виконанні
поставлених задач;
- розрізняти основні конструкційні та машинобудівні
металічні, порошкові та неметалічні матеріали;
- вимірювати і обчислювати фізичні величини та
обирати одиниці фізичних величин;
- читати діаграми і графіки залежностей фізичних
величин;
визначати структуру металів та сплавів;
- виокремлювати сферу застосування матеріалу в
залежності від його фізичних властивостей.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є
головні положення металознавства як головної складової
матеріалознавства, неметалеві матеріали та процес їх
виготовлення та обробки.
Метою вивчення
є засвоєння курсантами
(студентами) головних положень металознавства як
головної
складової
матеріалознавства,
неметалеві
матеріали та процес їх виготовлення та обробки.
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