


Список дисциплін, питання з яких входять до програми 

 

 

1. Матеріалознавство.  

2. Основи порошкової металургії. 

3. Технологія  нанесення та властивості покриттів  

 

Змістовна частина програми з дисципліни “Металознавство” 

 

Атомно-кристалічна будова металів. Характерні фізичні та хімічні 

властивості металів. Метали в періодичній системі елементів. 

Кристалічна будова металів. Основні типи кристалічних решіток  

металів, їх характеристики. 

Точкові, лінійні та об’ємні дефекти кристалічної будови. 

Види дислокацій. Дефекти пакування. Границі зерен.  

Пластична деформація та рекристалізація. Пружна та пластична 

деформація металів. Ковзання та двійникування в кристалах.  

Дислокаційний механізм ковзання. Джерело Франка-Ріда. Наклеп металу. 

Залежність міцності металу від густини дислокацій. Шляхи підвищення міцності. 

Вплив нагрівання на структуру та властивості деформованого металу. 

Повернення та рекристалізація, їх механізм. Відпочинок і полігонізація. 

Рекристалізація первинна, збиральна, вторинна. Холодна, тепла та гаряча пластична 

деформація. 

Фази в металевих сплавах. Загальна характеристика будови сплавів. Фазові 

та структурні складові сплавів. Хімічні сполуки в металевих сплавах. Валентні 

сполуки. 

 Тверді розчини, їх типи та загальні властивості. Фактори, які керують 

утворенням твердих розчинів. Розчини заміщення, проникнення та вилучення. 

Упорядковані тверді розчини. Діаграми упорядкування. 

 Діаграми стану подвійних систем. Металеві системи й їх стани. Загальна 

характеристика діаграм стану. Методи побудови та зображення подвійних діаграм 

стану. Правило відрізків. Правило Мазінга. 

 Діаграма стану системи, яка утворює безперервний ряд рідких і твердих 

розчинів. механізм кристалізації твердих розчинів. Діаграми з екстремумами на 

кривих ліквідуса та солідуса. Діаграми з розшаруванням твердого розчину. Діаграми 

з упорядкуванням твердих розчинів. 



 Діаграма стану системи з обмеженою розчинністю компонентів у твердому 

стані й евтектичним перетворенням. 

Діаграми стану з хімічними сполуками та проміжними фазами. Основні 

варіанти їх утворення в подвійних системах. 

 Діаграми стану систем з повною нерозчинністю або обмеженою розчинністю 

компонентів у рідкому стані. 

 Діаграми стану з поліморфними компонентами і проміжними фазами. 

Евтектоїдне, монотектоїдне та метатектичне перетворення. 

 Загальні закономірності будови подвійних систем і їх діаграм стану. Зв”язок 

між діаграмами стану різних типів. Зв”язок між типом діаграми стану та 

властивостями сплавів. Аналіз складних подвійних діаграм стану. 

Залізовуглецеві сплави. Місце та значення залізовуглецевих сплавів у 

сучасній техніці. Властивості чистого заліза. Будова та властивості цементиту та 

графіту. Структурні складові залізовуглецевих сплавів. 

 Загальний опис діаграми стану системи залізо-цементит. 

 Діаграма стану системи залізо-графіт. 

 Вплив вуглецю та постійних домішок (марганець, кремній, сірка, фосфор) на 

структуру та властивості сталі та чавуну.  

Вуглецеві сталі, їх класифікація та позначення марок. Вуглецеві сталі 

звичайної якості, якісні та високоякісні.  

Рекомендована література 

1. Бялік О.М., Черненко В.С., Писаренко В.М., Москаленко Ю.Н., 

Металознавство. –К.: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2002. –384 с. 

2.Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. –М.: Машиностроение, 1990. –

525 с. 

3.Гуляев А.П. Металловедение. –М.: Металлургия. –1986. –542 с. 

4. Черненко В.С., Дудка О.І., Писаренко В.М., Голуб Л.В. Діаграми стану потрійних 

систем. –К.: ІЗМН, 2000. –90 с. 

 

Змістовна частина програми з дисципліни “Основи порошкової 

металургії 

Загальна характеристика методів одержання порошків розмелюванням в 

кульових, вібраційних, планетарних млинах та розпиленням рідких металів. Фізико-

хімічні методи отримання порошків металів 



Закономірності одержання порошків металів відновленням їх оксидів та солей 

воднем, вуглецем, вуглецем та газами, що містять вуглець. Металотермія. Основні 

промислові технології. 

Виробництво металевих порошків електролізом водних розчинів і розплавів 

солей та методом термічної дисоціації карбонілів. 

Одержання порошків солей і сплавів методом термодифузійного насичення.  

Хімічні властивості порошків. Фізичні та технологічні властивості порошків: розмір, 

форма, гранулометричний склад; розподіл частинок порошку на фракції в 

залежності від розмірів. Ситовий, мікроскопічний, седиментаційний, лазерний та 

рентгенівський методи аналізу порошків.  

Формування порошків. Підготовка до формування. Процеси, що протікають при 

пресуванні. Статичне пресування в прес-формах. Спікання порошкових тіл. Загальні 

відомості про спікання. Твердо фазне спікання однокомпонентних систем. 

Конструкційні порошкові матеріали та вироби з них. Спечені антифрикційні та 

фрикційні матеріали 

Матеріали на основі твердих тугоплавких  і без кисневих сполук.  

 

Рекомендована література 

1. Андриевский Р.О. Введение в порошковую металлургию. «Илим», Фрунзе. 1988. 

− 173с. 

2. Степанчук А.М., Теоретичні та технологічні основи отримання порошків металів, 

сплавів і тугоплавких сполук: Підручник.- К.: НТУУ “КПІ”, 2006.- 353 с. 

3. Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Ученик  для ВУЗов. // В.Н. 

Анциферов, Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин и др. М.: Металлургия, 1987. − 792с. 

4. А.Н.Степанчук, И.И.Билык, П.А.Бойко. Технология порошковой металлургии.-

К.: Выща школа. Головное изд., 1989.- 415с. 

 

Змістовна частина програми з дисципліни   «Технологіця нанесення та 

властивості покриттів»  

Призначення покриттів і їх значення для промисловості. Основні методи 

нанесення покриттів. Класифікація способів нанесення покриттів і їх застосування в 

техніці.  

Плазмові способи напилювання покриттів. Плазмотрони, конструкції і 

принцип роботи, конструкційні особливості плазмотронів. Електродугова 

металізація.  

Характеристика газополуменевого напилювання і обладнання для його 

реалізації Газоповітряний спосіб напилювання. Короткі відомості про гази, які 

застосовуються, схеми пальників і їх особливості. Переваги і недоліки 



газоповітряного напилювання. Газокисневий спосіб напилювання покриттів 

(детонаційно - газове напилювання). Конструкції стволів установок і дозаторів 

порошку. Апаратура і обладнання для нанесення покриттів. Переваги і недоліки 

детонаційного напилювання. Області застосування. 

Загальна характеристика вакуумно-конденсаційних способів напилювання. 

Випаровування матеріалів. Основні закономірності. Закон Рауля, правило 

Ленгмюра. Розпилення. Конденсація. Коефіцієнт конденсації і схема утворення 

покриття. 

Напилювання покриттів термічним випаровуванням. Способи випаровування-

розпилення матеріалів. Конструкції випаровувачів і способи нагріву розпилюваних 

матеріалів. Установки термічного напилювання. 

Напилювання покриттів вибуховим розпиленням матеріалів. Способи 

розпилення та застосування дуги низького тиску. Напилювання покриттів іонним 

розпиленням. Механізми розпилення. Реакційне напилювання покриттів.  

Загальні відомості про порошкові і дротяні матеріали для напилювання. 

Вимоги до порошків, стандарти, позначення і рекомендація по застосування. 

Додаткова обробка матеріалів, гнучкі порошкові дроти, особливості напилювання.  

Загальні відомості по технології газо-термічного і вакуумно-конденсаційного 

способів нанесення покриттів. Основні параметри напилювання і схема 

технологічного процесу. Схеми підготовки поверхні для напилювання 

газотермічним і вакуумно-конденсаційним напилюванням. Підготовка матеріалів які 

напилюють. Обробка напилених покриттів. Механічна, хіміко-термічна та ін. 

Контроль якості покриттів.  

Література 

1.  Порошковая металургия и напыленые покрития:учебник для вузов/ 

Анциферов В.Н., Бобров Г.В., Дружинин Л.К.[ и др.]; под ред. Док. тех. наук, проф. 

С.М.Митина. -М.: Металургія, 1987, -792с. 

2.  Мовчан Б.Н., Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме/ Б.Н. Мовчан, 

И.С. Малашенко – К.: Наукова думка, 1983.- 232с. 

3.  Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з курсу 

«Устаткування та технологія напилених покриттів» - К.: КПІ. 1993. -48с. 

…4 Обладнання та технологія напилених покриттів: Методичні вказівки до 

лабораторних робіт по курсу -К.: ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2003.-36 с. 

5.Білик І.І. Технологія та обладнання напилених покриттів: Навчальний 

посібник – К. Політехніка 2002. -  101 с. 

6.Корж В.М., Нанесення покриттів: Навчальний посібник /В.М. Корж В.Д. 

Кузнецов, Ю.С.Борисов, К.А. Ющенко – К.: Арістей 2005.-150с. 

 



Система оцінювання відповідей вступного додаткового випробування для 

вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра за спеціальності 136 

Металургія, спеціалізація Комп’ютеризовані технології порошкової металургії 

по кафедрі високотемпературних матеріалів та порошкової металургії 

 

Сума вагових балів відповідей на питання білету складає 100 балів. 

321 ïïïRD
k

  = 100 балів 

Максимальна кількість балів, яка виставляється за відповіді на питання 

наступна: 1 – 30 балів; 2 – 30 балів; 3 – 40 балів. 

Зміст відповіді 
1, 2 

питання 

3 

питання 

Абітурієнт дав повну відповідь на поставлене питання. 

Аргументує відповідь. Приводить у повному обсязі 

аналітичний (хімічний опис – рівняння хімічних реакцій 

та інш.) 28-30 39-40 

Відповіді на запитання демонструють володіння 

абітурієнтом знаннями у даній галузі (напряму навчання, 

спеціальності) 

Абітурієнт дав повну відповідь на поставлене питання. 

Аргументує відповідь. Приводить у повному обсязі 

аналітичний (хімічний опис – рівняння хімічних реакцій 

та інш.) Відповіді на запитання демонструють володіння 

абітурієнтом знаннями у даній галузі (напряму навчання, 

спеціальності). 

22-27 31-37 

Відповіді на запитання є вірними по сутності, але не 

завжди достатньо повні та аргументовані. 

Абітурієнт дав по суті вірну відповідь на питання. Але у 

цілому відповідь на питання не повна, припущені істотні 

неточності, відсутня аргументація відповідей. 19-21 27-30 

Абітурієнт не у достатній мірі орієнтується у поставлених 

запитаннях. 

Абітурієнт практично не дав повну відповідь на питання. 

Є суттєві похибки у наведеному аналітичному описі або 

при написанні хімічних рівнянь. 

Менше 

19 

Менше 

24 

Для виставлення кінцевих оцінок до екзаменаційної відомості RD переводиться у 

традиційні та ECTS оцінки відповідно до таблиці. 

Таблиця – Шкала рейтингового оцінювання відповідей абітурієнтів 





Приклад екзаменаційного білету  

 Вступного додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну 

програму підготовки магістра за спеціальності 136 Металургія, спеціалізація 

Компютеризовані технології порошкової металургії 

по кафедрі високотемпературних матеріалів і порошкової металургії 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ  

ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

 

Білет № 1 

 

1. Діаграми стану подвійних систем. Металеві системи й їх стани. Загальна 

характеристика діаграм стану. 

2. Технологія отримання та властивості металевих порошків. 

3. Захистні покриття, класифікація та методи нанесення. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри Високотемпературних матеріалів і порошкової 

металургії 

протокол № ___ від _________2019 року 

 

 

 

 

Зав. кафедрою _______ Мазур В.І.  Екзаменатор:  Комісія 
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