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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 

1.1. Актуальнасць, мэта i заданы выкладання i вывучэння вучэбнай 
дысцыплшы 

Засцярога металау ад Kapo3ii - навука, якая вывучае метагпчныя i 
неметал!чныя матэрыялы, прымяненне ix у тэхнщы, аб'ектыуныя заканамернасш 
залежнасщ ix уласщвасцей ад xiivrinHara складу, структуры, спосабау апрацоую i 
умоу эксплуатацьп, мехашзмы i заканамернасщ каразшных працэсау, 
распрацоувае метады засцяроп ад Kap03ii. Тэрмш "карсшя" па адносшах да 
металау характарызуецца як працэс разбурэння металау i сплавау, i як вышк 
гэтага разбурэння. Таксама гэты тэрмш прымяняюць да з'яу разбурэння 
неметагпчных матэрыялау: кароз1я бетона, пластмас i г.д. 

Вучэбная дысцыплша "Засцярога металау ад карози" асноуная у агульным 
цыкле тэхн1чных дысцыпл1н пры падрыхтоуцы шжынера-мехашка. 

Мэта дысцыпл1ны "Засцярога металау ад карози" - пазнанне прыроды i 
уласц1васцей матэрыялау, метадау ix умацавання для найболып эфектыунага 
выкарыстання у тэхн!цы, набыццё студэнтам1 ведау па асновах xiMi4Hara 
cyпpaцiyлeння матэрыялау i метадау засцяроп ад Kapo3ii, а таксама уменняу 
ажыццяуляЦь аптымальны выбар канструкцыйных матэрыялау пры стварэнш 
xiMinHara абсталявання у караз1ЙнаустойлiBbiM выкананн1. 

Задачы дысцыпл1ны: 
1. Раскрыць ф1з1чную сутнасць з'яу, яшя адбываюцца у матэрыялах пры 

yздзeяннi на ix разнастайных фактарау ва умовах вытворчасц1 i эксплуатацьп; 
2. Пpaaнaлiзaвaць уздзеянне з'яу, яюя адбываюцца ва умовах вытворчасц1 i 

эксплуатацьп, на уласц1васц1 матэрыялау; 
3. Разгледзщь асновы тэорьй xiMi4Hara супрац1улення матэрыялау, 

караз1йнастойюя матэрыялы i сучасныя метады засцяроп xiMi4Hara абсталявання 
ад карози. 

1.2. Патрабаванш да узроуню валодання зместам вучэбнай 
дысцыплшы 

У вытку вывучэння дысцыплшы студэнт павшен: 
ведаць: 
ф1з1чную сутнасць з'яу, яюя адбываюцца у матэрыялах ва умовах 

вытворчасщ i эксплуатацьп; ix залежнасць ад уласц!васцей; асноуныя уласщвасщ 
сучасных метал!чных i неметал1чных матэрыялау; асновы тэорьй xiMi4Hara 
супрац1улення матэрыялау, каразшнастойюя матэрыялы i сучасныя метады 
засцяроп xiMinHara абсталявання ад карози; перспектывы развщця навукт па 
засцярозе ад карози 

умець: 
ажыццяуляць аптымальны выбар канструкцыйных i ахоуных матэрыялау, 

прымяняць караз1йнаустойл1выя матэрыялы i сучасныя метады аховы xiMi4Hara 
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абсталявання ад карозп; ацанщь паводзшы матэрыяла i прычыны адказау 
дэталей машын пры уздзеянш на ix разнастайных эксплуатацыйных фактарау; у 
вышку анал!зу умоу эксплуатацьи i разнастайных напружанняу правшьна 
выбраць матэрыял, назначыць яго апрацоуку у мэтах паляпшэння зададзенай 
структуры i уласщвасцей, забяспечыць высокую надзейнасць дэталяу машын, 
ажыццяуляць аптымальны выбар канструкцыйных i ахоуных матэрыялау пры 
стварэнш машын i апаратау, яюя эксплуатуюцца у агрэс1уных асяроддзях, у 
працэссе праектавання, вырабу i эксплуатацьн х1м1чнага абсталявання 
прадугледжваць мерапрыемствы, як\я наюраваны на змяншэнне карозп. 

валодаць: 
- тэрмшалопяй асноуных раздзелау дысцыплшы; 
- асабл1васцям1 ф1зша-х1м1чнага узаемадзеяння эксплуатацыйнага 

асяроддзя з метал in ны Mi i неметал1чным1 канструкцыйным1 матэрыялам!; 
- заканамернасцям! выбару канструкцыйных матэрыялау для работы у 

канкрэтных эксплуатацыйных умовах (асяроддзе, тэмпература, щек, нагрузю); 
- метадам} ацэнк1 якасц1 функцыянавання абсталявання у цэлым i яго 

асобных частак; 
- асноуным1 напрамкам1 работы з тэхшчнай i нарматыунай 

д акументацыяй. 

1.3. Фарънруемыя кампетэнцы! 
Адукацыйным стандартам вышэйшай адукацьп прадугледжваецца, што у 

студэнта, як\ авалодау дысцыплшай "Засцярога металау ад Kapo3ii" павшны быць 
сфармуляваны наступныя кампетэнцьй: 
а) акадэлячныя кампетэнцьй: 

- АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 
рашэння тэарэтычных i практычных задач; 

- АК-2. Валодаць сютэмным i параунальным анал1зам; 
- АК-3. Валодаць даследчым1 навыкам!; 
- АК-4. Умець працаваць самастойна; 
- АК-5. Быць здольным нараджаць новыя 1дэ1 (валодаць крэатыунасцю); 
- АК-6. Валодаць м1ждысцыпл!нарным падыходам пры вырашэнш 

праблем; 
- АК-7. Мець навыю, яюя звязаны з выкарыстаннем тэхшчных 

прыстасаванняу, к1раваннем 1нфармацыяй i працай з кампютарам; 
- АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю квал1ф1кацыю на працягу усяго 

жыцця. 
б) сацыяльна-асабасныя кампетэнцьй: 

- СЛК-5. Быць здольным да крытыю i самакрытык1; 
- CJ1K-6. Умець працаваць у камандзе. 

в) прафесшныя кампетэнцы!: 
- ПК-2. Анал1заваць i аб'ектыуна ацэньваць дасягненш, перспектывы i 
напрамк1 разв1цця навук1 i тэхн1к1 у гал1не працэсау, машын i апаратау; 
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- ПК-12. Ацэньваць тэхшчны узровень i эканам1чную эфектыунасць 
прымяняемых тэхшчных рашэнняу; 

- ПК-19. Самастойна прымаць прафесшныя рашэнш з ушкам ix 
сацыяльных, эканам1чных i экалапчных наступствау. 

1.4 Пералж дысцыплш, валоданне яюм! неабходна для вывучэння 
засцяроп металау ад карози: 

Назва дысцыплшы Раздзел (тэма) 

1. Агульная, неарган1чная i ф!з1чная 
xiMin 

Перыядычная с1стэма Д.1.Мендзялеева. Агульная 
характарыстыка х!м1чных элементау i ix 
злучэнняу. Тыпы сувязей у цвёрдых целах. 
Пал1мерныя матэрыялы. Тэорыя Kapo3ii металау. 
Правша фаз. Энерпя xiMiHHbix працэсау. 

2. Ф1зжа 

Элементы ф1зш атамнага ядра. Законы дыфузп, 
цепла- i электраправоднасц1, унутранага трэння. 
Элементы ф1зш цвёрдага цела. Асновы 
малекулярнай ф1з!к! i тэрмадынамш. 

3. Мехашка матэрыялау i канструкцый 
Паняцце аб напружаннях пры разнастайных 
спосабах нагружання. Механ1чныя уласц1васц1 
матэръша пры асноуных в\дах нагружання. 

4. Матэрыялазнауства i ТКМ 
Асноуныя фiзiкa-xiмiчныя уласц!васц1 i 
характарыстык1 металау. Крытэрьп i ацэню 
выбару матэрыялау у залежнасщ ад тэхн1ка-
эканам!чных прынцыпау i патрабаванняу 

1.5. Структура зместу вучэбнай дысцыплшы 
Вучэбны план прадугледжвае для вывучэння дадзенай дысцыплшы 66 

гадзш, у тым лжу аудыторных - 36, з ix 18 гадзш лекцый i 18 гадзш 
лабараторных заняткау. Дысцыплша вывучаецца у 6 семестры. Форма кантролю 
ведау - залш. Форма атрымання адукацьи - дзённая. 

ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛШЫ 

Уводзшы 

Задачы i значэнне курса "Засцярога металау ад Kapo3ii". Роля металау у 
сучаснай тэхн1цы. Роля айчынных i савецк1х вучоных у стварэнш навук1 аб 
металах i метадах ix удасканалення. Вызначэнне карозИ металау. 
Тэрмадынам1чная нястойкасць металау у свабодным стане. Клас1ф1кацыя 
караз1йных працэсау. Паказчыю карозИ. Прагрэслуныя тэндэнцьй стварэння i 
рацыянальнага выбару новых i юнуючых матэрыялау, ацэнка перспектыу ix 
прымянення на аснове эканам1чнага анал1зу. Паняцце "канструкцыйны 
матэрыял". Метал 1чныя i неметалгчныя матэрыялы. Праблемы Kapo3ii i значэнне 
барацьбы з ёй. Уплыу карозн на навакольнае асяродзе. 
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Раздзел 1. Асновы карозп металау i сплавау 

1.1. Электрах1м1чная кародая. Аноднае растварэнне металау. 
Тэрмадынамша электрах1м1чнай Kapo3ii. Кшетыка электродных працэсау. 
Стадыйнасць электродных працэсау i асноуныя тыпы запавольванняу. З'ява 
палярызацьп i палярызацыйныя дыяграмы. Кантралюючы працэс. 

Кароз1я пры аднауленш юнау вадароду. Кароз1я пры аднауленш юслароду. 
Кароз1я пры аднауленш некальюх аюсляльшкау. 

Пас1унасць металау i парушэнне naciyHara стану. Паавацыйныя 
характарыстык! асноуных металау. Практычнае значэнне з'явы пас!унасщ. 

Уплыу знешшх i унутраных фактарау на электрах1м!чную Kapo3iio. 
Каразшна-мехашчнае разбурэнне металау. Каразшныя растрэскванш. Каразшная 
стомленасць. Каразшная кав!тацыя. Каразшная эроз1я. Метады засцяроп 
разбурэння металау пры сумесным дзеянш агрэс1унага асяродзя i мехашчных 
напружанняу. 

1.2. XiMiHHan карозйя металау i сплавау. Агульныя паняцщ i асабл1васщ 
Х1м1чнай Kap03ii. Газавая кароз1я. Мехашзм, кшематыка i тэрмадынамша. 
Стварэнне плёнак i ix ахоуныя уласщвасщ. Жарастойкае леправанне i 
жарастойюя сплавы. Некаторыя в1ды газавай карозп. Абязвугляроджванне, 
вадародная, карбщная, карбаншьная Kapo3ii. Ахова ад газавай Kapo3ii. 

Атмасферная кароз1я металау. Клас1фкацыя i мехашзм працякання. 
Характэрныя асабл1васщ i кантралюючы працэс. Метады аховы. 

Раздзел 2. Каразшная характарыстыка асноуных металау i сплавау 

2.1. Каразшная характарыстыка жалеза i яго сплавау. Вугляродзютыя, 
шзка i сярэднелеправаныя CTani i чыгуны. Крэмнютыя i хромютыя чыгуны. 
Хромютыя, хромшкелевыя i хромашкельмашбдэнавыя сталь 
Эканомналеправаныя CTani . М1жкрыштал1чная кароз1я (МКК) хромютых i 
хромшкелевых сталей. Умовы узшкнення i мехашзм працякання. Метады 
барацьбы з. МКК. 

Высокалеправаныя сплавы на аснове жалеза. Высокатрывалыя 
каразшнаустойл1выя сталь Умовы i галшы прымянення сплавау на аснове жалеза 
у х1м1чным апарата- i машынабудаванш. 

2.2. Каразшная характарыстыка медз^ алюмшдо, шкелю, свшцу, 
тытану i сплавау на ix асновах. Вобласщ i умовы прымянення каляровых 
металау i сплавау на ix аснове у х1м1чным апарата- i машынабудаванш. 

Раздзел 3. XiMiHHae супращуленне неметал!чных матэрыялау 

3.1. Агульныя звестю аб неметал!чных матэрыялах i асабл1васцях ix 
прымянення у антыкаразшнай тэхнщы. Клас1фкацыя неметал1чных 
матэрыялау. Перспектывы прымянення неметал1чных матэрыялау для Х1м1чнага 
абсталявання i ix функцьи у х1м!чных апаратах. Тэхшка-эканам1чныя аспекты 
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прымянення неметатчных матэрыялау у антыкаразшнай тэхшцы. Састау i 
структура неметшпчных матэрыялау, аюя вызначаюць ix х1м1чную стойкасць. 
Асноуныя заканамернасщ разбурэння неметатчных матэрыялау у агрэс1уных 
асяроддзях. 

3.2. Сьшкатныя матэрыялы. Матэрыялы прыроднага паходжання. 
Штучныя сшкатныя матэрыялы. Каменнае лщцё. Х1м1чнае i кварцавае шкло. 
Сггалы i шлакааталы. Эмаль Вяжучыя сшкатныя матэрыялы. 

3.3. Пал1мерньш матэрыялы. Тэрмапластычныя пол1мерныя матэрыялы. 
Гкшвшшхларыд, пол1алеф!ны, фторапласты, пол1фармальдэпд, пенапласт, 
полжарбанат. Тэрмарэактыуныя паммеры. Фенолфармальдэпдныя, эпаксщныя, 
пол1эф1рныя, крэмншаргашчныя i фурылавыя смолы. Матэрыялы на ix аснове. 
JTaici, кле1, пластарастворы, замазю, пластмасы, шклопластыю, бшластмасы. 
Матэрыялы на аснове каучукау. Гумы, эбанпы. Вуглеграф1тавыя матэрыялы. 
Графи1, праттаны графи, шраграфгг, антыгмп, графixanласты. 

Вобласц! i умовы прымянення неметатчных матэрыялау для х1м1чнага 
апарата- i машынабудавання. Асабл1васщ канструявання, разлшу i тэхналогп 
вырабу х1м1чнага абсталявання з неметатчных матэрыялау. 

Раздзел 4. Метады засцяроп xiMinHara абсталявання ад карозп 

4.1. Метады засцяроп ад карози на элекрах1м!чнай аснове. 1нпбггары 
Kapo3ii металау, ix клас1фшацыя, мехашзм ахоунага дзеяння i вобласц! 
прымянення. Электрах1м1чная ахова металау (анодная i катодная), умовы 
прымянення абсталявання i канструкцыйнае афармленне. 

Кансервацыя х1м1чнага абсталявання, сродю, метады i тыпавыя схемы 
кансервацьи. 

4.2. Ахоуныя накрыщи. Метшпчныя пакрыцщ, мехашзм ix ахоунага 
дзеяння, метады атрымання i галшы прымянення. 

Б1метал1чныя канструкцыйныя металы, каразшная стойкасць, асабл1васщ i 
эфектыунасць прымянення. 

Пакрыцщ, яюя атрымл1ваюць х!м1чнай i электрах1м1чнай апрацоукай 
метал1чнай naBepxHi (аксщаванне, фасфатаванне, шкел1раванне) . 

Неметал1чныя пакрыцщ. Асноуныя схемы i канструкцыя ахоуных 
пакрыццяу. Матэрыялы пакрыццяу i тэхналопя нанясення. Крытэрьп 
даугавечнасщ ахоуных пакрыццяу i ацэнка надзейнасщ канструкцый, яюя 
абаронены неметатчным1 пакрыццямг Умовы i raniHbi прымянення 
неметал1чных пакрыццяу для аховы xiMiHHara абсталявання. 

Тэхшка-эканам1чная эфектыунасць прымянення разнастайных метадау 
аховы ад карозп. 

4.3. Уплыу канструкцыйных асабл1васцей элементау машын i 
апаратау на каразшны працэсс. 

Рацыянальнае канструяванне у каразшных адносшах. Мерапрыемствы, 
наюраваныя на выдаленне Kapo3ii у працэссе праектавання, вырабу i 
эксплуатацьп х!м1чнага абсталявання. Аргашзацыя антыкаразшнай службы на 
прадпрыемствах Х1м1чнай прамысловасщ. 
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3. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 
Нумар 

раз-
дзела, 
тэмы, 
занят-

кау 

Назва раздзела, тэмы, заняткау; 
пералж разглядаемых пытанняу 

< 

Колькасць аудыторных 
гадз1н 

С
ам

ас
то

й-
на

я 
ра

бо
та

 
ст

уд
эн

та
 

Кл
ра

ва
на

я 
са

ма
ст

ой
на

я 
ра

бо
та

 

Ф
ор

ма
 

ка
нт

ро
ля

 
ве

да
у 

Нумар 
раз-

дзела, 
тэмы, 
занят-

кау 

Назва раздзела, тэмы, заняткау; 
пералж разглядаемых пытанняу 

< Лекцьп Прак-
тычныя 
занятю 

Лабаратор-
ныя 

занятй С
ам

ас
то

й-
на

я 
ра

бо
та

 
ст

уд
эн

та
 

Кл
ра

ва
на

я 
са

ма
ст

ой
на

я 
ра

бо
та

 

Ф
ор

ма
 

ка
нт

ро
ля

 
ве

да
у 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Уводзшы 2 

1 Асновы карози металау i сплавау 3 8 8 

1.1 Электрах1м1чная кароз1я 2 6 4 Камп'ютарнае 
апытанне 

1.2 
Х1м1чная кароз1я металау i сплавау 

1 2 
4 Камп'ютарнае 

апытанне 

2 Каразшная характарыстыка асноуных 
металау i сплавау 4 2 8 

2.1 Караз1йная характарыстыка жалеза i яго 
сплавау 2 2 4 

2.2 
Каразшная характарыстыка медз1, алюм1н1ю, 
П1келю, свшцу, тытану i сплавау на ix асновах 2 

4 

3 XiMinHae супрац!уленне неметал1чных 
матэрыялау 4 2 6 

3.1 
Агульныя звестк1 аб неметал1чных матэрыялах 
i асабл1васцях ix прымянення у 
антыкараз!йнай тэхн1цы 

2 2 
2 

3.2 Сшкатныя матэрыялы 1 2 

3.3 Пашмерныя матэрыялы 1 
2 
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4 Метады засцяроп xiivuHiiara абсталявання 
ад карози 5 6 8 

4.1 Метады засцяроп ад Kapo3ii на элекрах1м1чнай 
аснове 1 2 4 

4.2 Ахоуныя пакрыцщ 2 2 2 

4.3 
Уплыу канструкцыйных асабл!васцей 
элементау машын i апаратау на караз!йны 
працэсс 

2 2 
2 

Колькасцъ гадзт 18 18 30 
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4.1НФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 
4.1. Пералж асноунай лггаратуры 

Назва выдання Колькасць экз. у 
б1бл1ятэцы 
БДТУ 

1. Шлугер М.А., Ажогин Ф.Ф., Ефимов Е.А. Коррозия и защита 
металлов: Учебное пособие. -М.: Металургия, 1981. 

10 

2. Гарост А.И. Коррозия и защита металлов. Методические 
указания к лабораторным работам. Минск, 1992. 

70 

3. Гараст А. I. Матэрыялазнауства. / Вучэбны дапаможшк: У 3-х 
4. Ч. 1. — Мн.: БДТУ, 1999. — 105 е.; Ч. 2. — Мн.: БДТУ, 1999. 
— 113 е.; Ч. 3. — Мн.: БДТУ, 2001. — 131 с. 

4.1-137; 
4.2-316; 
4.3-425 

4. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - М.: 
Машиностроение, 1980; 1990. 

1980 г.-33; 
1990 г . -54 

5. Гуляев А.П. Металловедение. - М.: Металлургиздат, 1986. 
164 

6. Семенова И.В., Хорошилов А.В., Флорианович Г.М. Коррозия 
и защита от коррозии. / Под редакцией И.В. Семеновой. 2-е изд., 
перераб. И доп.- М.: Физматлит. 200. - 376 с. 20 

4.2 Пералж дадатковай лггаратуры 

Назва выдання Колькасць экз. у 
б!бл1ятэцы БДТУ 

1.Клинов И.Я., Удына П.Г., Молоканов А.В., Горнинова А.В. 
Химическое оборудование в коррозионном исполнении: - М.: 
Машиностроение, 1970, 589 с. 10 
2. Ульянин Е.А. Коррозионностойкие стали и сплавы: 
Справочник. - М.: Металлургия, 1980, 208 с. 8 
3. Плудек В. Защита от коррозии на стадии проектирования: -
М.: Мир, 1980,438 с. 3 
4. Воробьева Г.Н. Химическая стойкость полимерных 
материалов. -М.: Химия, 1981, 295 с. 3 
5. Арзамасов Б.Н. и др. Материаловедение. - М. 
Машиностроение, 1986. 110 
6. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. - М.: 
Металургия, 2002. 25 
7. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка. -
М.: Металургия, 1984. 48 
8. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные 
стали. -М.: Металургия, 1985. 3 
9. Технология термической обработки в машиностроении: 
Справочник. - М. Машиностроение, 1980. 5 
10. Журавлев В.Н., Николаева О.И. Машиностроительные 
стали: Справочник. -М.: Машиностроение, 1981. 2 
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4.3 Пералж сродкау дыягностык! вышкау вучэбнай дзейнасщ 
4.3.1 Вучэбна-кантралюючыя камп' ютарныя праграмы: 

х1м1чная кароз1я; 
электрах!м1чная кароз1я. 

4.3.2 Абарона студэнтам1 лабараторных работ. 

4.4 Пералж лабараторных работ 
Уплыу тэмпературы на хуткасць аюслення металау у паветры. 
Уплыу структурнай неаднароднасщ на хуткасць электрах1м1чнай 

Kap03ii металау. 
Патэнцыялы металау у растворах электралггау. 
Пас1унасць металау i каразшнаустошпвыя cTani. 
Уплыу апрацоую асяроддзя на хуткасць Kap03ii металау. 
Электрах1м1чныя метады аховы металау. 
Гарачае цынкаванне жалеза. 
Палярызацыя i дэпалярызацыя электродау працуючай караз1йнай пары. 
Кантактная кароз1я металау. 
С1л1катныя i пашмерныя матэрыялы. 

4.5 Практычныя рэкамендацьп па арган1зацьн самастойнай работы 
студэнтау 

Самастойная праца студэнтау па дысцыплше "Засцярога металау ад 
Kapo3ii" прадугледжвае знаёмства з навуковай, навукова-папулярнай, 
вучэбнай л1таратурай. Уся неабходная л1таратура для гэтага, акрамя 
б1бл1ятэк1, ёсць на кафедры матэрыялазнауства i тэхналоп1 металау. 
Самастойнай працай студэнт займаецца у зручны для яго час. Узровень ведау 
па данай i сумежных дысцыплшах студэнт можа праверыць у час планавых 
кансультацый з дапамогай распрацаваных кафедрай матэрыялазнауства i 
тэхналоп1 металау вучэбных i вучэбна-кантралюючых камп'ютарных 
праграм. 
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II FATA КО Л УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

Назва дысцыплшы, з 
якой патрэбна 

узгадненне 

Назва 
кафедры 

Прапанова аб 
зменах па зместу 

вучэбнай 
праграмы па 
вывучаемай 
дысцыплше 

Рашэнне, прынятае 
кафедрай, 

распрацаваушай 
вучэбную праграму 

(дата, нумар 
пратакола) 

f'l ^hny-f-ry-^ i 

CX i . >7 

Загадчык кафедры машын i 
апаратау х1м1чных i сшкатных 
выЕворчасцей, доктар тэхшчных 
навук , ,„. 
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