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Вступна частина 
 

Ціллю програми є ознайомлення претендентів на навчання за програ-
мою спеціаліста та магістра з переліком фахових дисциплін та їх програмами, 
методиками проведення вступних випробувань. 

Метою програми є висвітлення методичних засад проведення вступ-
них випробувань. 

Вступні випробування проводяться з фахових дисциплін спеціальності 
в об’ємі, який  визначається їх навчальними програмами при вивченні їх при 
навчанні за  програмою бакалавра. До переліку цих дисциплін відносяться: 

1. Основи отримання порошкових та композиційних матеріалів. 
2. Теорія та технологія пресування та спікання порошкових та ком-

позиційних матеріалів. 
3. Технологія виробництва порошкових та композиційних матеріалів 
Вступні випробування проводяться у вигляді письмового екзамену за бі-

летами. Кожен білет вміщує чотири питання. Питання в білеті рівновагові. 
Відповіді на питання надаються у письмовому вигляді на пронумерованих 
аркушах паперу зі штампом. 

Тривалість вступних випробувань складає три години. Після екзамену 
комісія, затверджена наказом по університету, перевіряє відповіді і виставляє 
оцінку. 

Результати випробувань оголошуються наступного дня. Претензії щодо 
оцінювання вступних випробувань приймаються протягом доби після їх ого-
лошення. 

При наданні відповідей на питання поставлені в білетах необхідно роз-
кривати сутність процесів та явищ, що відносяться до теоретичних та техно-
логічних основ отримання порошкових та композиційних матеріалів та по-
криттів. При цьому, при необхідності, треба застосовувати аналітичний опис 
процесів. Пояснення процесів та явищ необхідно проводити з використанням 
сучасних уявлень про їх фізико-хімічні основи та наведенням схем та графі-
ків. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 
ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИ-

ПРОБУВАННЯ 
 

Дисципліна  – “ Основи отримання порошкових та композиційних мате-
ріалів ” 

 
Вступ. Загальна характеристика порошкової металургії, як метода оде-

ржання порошкових та композиційних матеріалів і виробів. 
Роль фізико-хімічних явищ у процесах одержання порошків та  воло-

кон. 
Властивості порошків. Хімічні, фізичні та технологічні властивості по-

рошків. Методи визначення та контролю властивостей порошків. Взаємо-
зв’язок між властивостями порошків. Практичне значення визначення та кон-
тролю властивостей порошків. Особливості праці з порошками металів та 
сплавів. 

Механічні методи одержання порошків. Механічні методи одержання 
порошків. Загальні положення.  Закономірності подрібнення в кульових, віб-
раційних, атриторних, планетарних, струйних та вихрових млинах. 

Основи теорії подрібнення. Закони подрібнення. Роль методу одержан-
ня порошку механічним подрібненням на формування його властивостей. 

Фізико-хімічні методи одержання порошків.   
Одержання порошків металів та сплавів відновлюванням оксидів та со-

лей металів. Основи термодинаміки відновлювальних процесів. Механізм та 
кінетика відновлювальних процесів порошкових систем. Вплив різних фак-
торів на формування структури та властивостей порошків, які одержуються. 

Закономірності одержання порошків металів відновлюванням оксидів 
та солей металів воднем, вуглецем та вуглецьвміщуваними газами, металоте-
рмією. Вплив технологічних факторів на параметри відновлення та властиво-
сті одержуваних порошків. 

Основні промислові методи одержання порошків відновлюванням. 
Електрохімічні методи одержання порошків металів.  
Одержання порошків металів електролізом водяних розчинів солей ме-

талів. Фізико-хімічні основи методу. Вплив різних факторів (щільності стру-
му, концентрації електроліту, кислотності розчину, часу електролізу, вмісту 
домішок) на техніко-економічні показники процесу та формування структури 
та властивостей порошків. 

Одержання порошків металів електролізом розплавів солей металів. 
Вплив параметрів  процесу на формування властивостей порошків. 

Одержання порошків металів автоклавним методом, цементацією та 
міжкристалітною  корозією. Суть методів та вплив різних факторів  на фор-
мування структури та властивостей порошків. 

Газофазні методи одержання порошків. Одержання порошків металів 
дисоціацією карбонілів, випарюванням-конденсацією, відновлюванням в га-
зовій фазі. 



Закономірності проходження реакцій у газовій фазі  за участю та без 
участі поверхні. Вплив різних факторів на формування властивостей  порош-
ків, що одержуються з газової фази. 
Одержання порошків металів та сплавів розпиленням розплавів. Розпилення 
газами та рідиною. Вплив різних факторів на формування  структури та влас-
тивостей порошків. Вплив технологічних факторів на формування властивос-
тей порошків. 

Одержання порошків безкисневих тугоплавких сполук. Фізико-хімічні 
закономірності отримання тугоплавких з сполук синтезом з елементів, відно-
вленням оксидів металів з одночасними карбідізацією (азотуванням, бору-
ванням, силіціюванням, сульфидуванням), електролізом, плазмовохімічним 
способом. Вплив різних факторів на отримання порошків з заданими власти-
востями. Технологічні особливості процесів та обладнання. 

Одержання волокон та вусів. Класифікація методів одержання. Законо-
мірності одержання волокон та вусів з розплавів, електролізом, осадженням з 
газової фази. Одержання волокон змішаними методами. 
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Дисципліна – “Теорія та технологія формування та спікан-

ня порошкових і композиційних матеріалів” 
 

Формування порошкових тіл. Загальні закономірності ущільнення по-
рошкових тіл. Закономірності ущільнення пластичних та крихких порошків. 
Вплив властивостей порошків та їх структури на їх ущільнення. Аналітичний 



опис процесу формування. Поняття контактного перерізу та контактної пове-
рхні. Рівняння формування; математичні залежності щільності виробів від 
тиску формування. 

Вплив різних факторів на розподіл щільності у формовках. Боковий 
тиск, зовнішнє та внутрішнє тертя, сила виштовхування, пружна післядія. 
Використання мастил при формуванні; їх роль у розподілі щільності  та фор-
муванні структури формовок. 
Варіанти формування. Практика формування. Підготовка порошків для фор-
мування. Відпал, класифікація, розсів. Змішування порошків. Грануляція ши-
хти, визначення наважки, дозування. Варіанти формування. Одно- та двосто-
роннє формування. Формування на механічних та гідравлічних пресах.  

Ізостатичне формування. Різновиди ізостатичного формування. Зако-
номірності ізостатичного формування, вплив різних факторів на процес фор-
мування структури та властивостей виробів. Математичний опис ізостатич-
ного формування. Особливості газостатичного формування. 

Формування довгомірних виробів. Формування скошеним пуансоном. 
Формування прокаткою. Вплив різних факторів на формування струк-

тури та властивостей прокату з порошків. Основні закономірності прокатки 
порошків. 

Швидкісне (імпульсне) формування. Методи імпульсного формування. 
Механізм ущільнення при імпульсному формуванні. Вплив різних факторів 
на процес ущільнення при імпульсному формуванні. Структура та властивос-
ті виробів. 

Мундштучне формування та екструзія. Закономірності формування 
цими методами.  

Шлікерне литво, литво з термопластичних мас, інжекційне формуван-
ня. Вплив різних факторів на характер розподілу щільності  та формування 
властивостей виробів.  

Вібраційне формування. Закономірності вібраційного формування. 
Брак при формуванні.  Причини браку та можливість його виправлен-

ня.  
Спікання. Характеристика процесів, що лежать в основі спікання. Ви-

значення термінів спікання з технологічного та термодинамічного  кута зору. 
Зовнішні ознаки спікання, усадка при спіканні, види усадки. Рушійні сили 
спікання. Загальні відомості про стан матеріалів при кімнатних температурах 
та при нагріві з точки зору наявності дефектів та дифузійних процесів. Пове-
рхневий натяг як рушійна сила спікання. Капілярний тиск. 

Спікання однокомпонентних систем як в’язка (дифузійно-в’язка) течія, 
об’ємна самодифузія, пластична течія, поверхнева самодифузія, перенесення 
через газову фазу. Основні стадії спікання при дії цих механізмів, фізико-
хімічні закономірності та кінетика процесів усадки. 

Вплив структурного та геометричного факторів на процес спікання. 
Феноменологічний опис процесу спікання. 



Спікання в реальних умовах. Вплив різних факторів (температури, ча-
су, властивостей вихідних порошків та формовок, умов спікання та ін.) на кі-
нетику процесів спікання та формування структури та властивостей виробів. 

Методи інтенсифікації процесів спікання. Активоване спікання. Фізич-
ні та фізико-хімічні методи активації спікання. Спікання за рахунок зовніш-
нього впливу на матеріал та за рахунок використання матеріалів з наперед 
заданим активним станом. Фізико-хімічні явища,  які лежать в основі різних 
методів активованого спікання. 

Спікання під тиском. Гаряче пресування. Механізм ущільнення та за-
кономірності формування структури і властивостей виробів при гарячому 
пресуванні. Феноменологічний опис процесу гарячого пресування. 

Гаряче ізостатичне пресування, динамічне гаряче пресування, гаряче 
кування та штамповка пористих заготівок. Закономірності формування стру-
ктури та властивостей виробів при використанні цих методів. 

Спікання багатокомпонентних систем. Закономірності та кінетика спі-
кання багатокомпонентних систем у твердій фазі. Роль процесів гетеродифу-
зії. 

Особливості усадки та процесів формування структури та властивостей 
порошкових виробів при спіканні систем з необмеженою розчинністю ком-
понент, обмеженою їх розчинністю та розчинних один в одному. 

Спікання багатокомпонентних систем та композиційних матеріалів у 
присутності рідкої фази. Роль змочуваності твердої фази рідкою. Вплив різ-
них факторів (змочуваності, розчинності компонент, щільності формовок, кі-
лькості рідкої фази та інш.) на процес спікання та формування структури та 
властивостей порошкових та композиційних матеріалів.  

Просочування. Закономірності просочування при виготовленні порош-
кових та композиційних матеріалів. 

Властивості спечених порошкових та композиційних виробів. Залеж-
ність властивостей виробів від умов спікання та характеристик вихідних ма-
теріалів та пористих заготівок. Методи контролю структури та властивостей 
спечених виробів. 
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1.  Порошковая металлургия и напыленные покрытия: Учебник для вузов /В 
Н. Анциферов, Г. В. Бобров, Л. К. Дружинин и др. – М., Металлургия, 
1987. – 792 с. 

2.  Сердюк Г. Г., Свистун Л. И. Технология порошковой металлургии. Часть 
2. Формование порошков: Учебное пособие. – Краснодар: Изд. КубГТУ, 
2005. – 160 с.  

3.  Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. – М.; 
Металлургия, 1980.- 495с. 



4.  Степанчук А.М. Теорія та технологія пресування порошкових матеріалів. 
Киев: Центр учбової літератури, 2016. – 336 с.  

 
Додаткова 

 
1.  Сердюк Г. Г., Свистун Л. И. Технология порошковой металлургии. Часть 

3. Спекание и дополнительная обработка: Учебное пособие. – Краснодар: 
Изд. ГО УВПО «Куб ГТУ», 2005. – 244 с.  

2.  Скороход В.В. Реологические основы теории спекания.- Киев: Наук.думка, 
1972.-149 с. 

3.  М.С.Ковальченко Теоретические основы горячей обработки пористых ма-
териалов давления, Киев: Наук. Думка, 1980 - 240с.  

 
Дисципліна -  “Технологія порошкових та композиційних матеріалів ” 

Композиційні спечені антифрикційні матеріали. Загальні відомості про 
антифрикційні матеріали і умови їх роботи. Вимоги, яким повинні відповідати 
матеріали в вузлах тертя. Основні фактори, які впливають на властивості ан-
тифрикційних композиційних матеріалів. 

Вибір складу антифрикційних матеріалів. Вплив складу на формування 
фізико-механічних та експлуатаційних властивостей антифрикційних мате-
ріалів. 

Технологія виготовлення композиційних антифрикційних матеріалів. 
Особливості підготовки вихідних компонентів. Формування виробів і їх спі-
кання. Додаткова обробка спечених виробів –термічна та хіміко-термічна об-
робки, гаряче пресування та екструзія.  

Виготовлення антифрикційних матеріалів на підкладках з антифрик-
ційним металевим шаром. Технологія виготовлення метало-полімерних ком-
позиційних антифрикційних матеріалів. Антифрикційні плазмові та електро-
літичні комбіновані антифрикційні покриття.  

Основні типи композиційних антифрикційних матеріалів та їх власти-
вості. Антифрикційні спечені матеріали на основі металів та їх сплавів (міді, 
заліза, нікелю, кобальту, легких та тугоплавких металів). Металографітові 
матеріали. Матеріали на основі тугоплавких сполук, спечених твердих спла-
вів. Металоскляні матеріали. Металеві двох- та трьохшарові матеріали на 
стальній підкладці. Матеріали матрично-наповненого типу. Метало-
полімерні матеріали. Матеріали спеціального призначення для роботи: в при-
сутності рідкої змазки та без неї, в повітряному середовищі та в вакуумі, при 
підвищених температурах, при високих швидкостях ковзання, в воді, в не-
змазуючих рідинах та корозійних середовищах. 

Спечені ущільнюючі матеріали. Вимоги, яким повинні відповідати ущі-
льнюючі матеріали. Класифікація ущільнюючих матеріалів по призначенню. 
Технологія виготовлення ущільнюючих матеріалів на основі металів та спла-
вів, на основі тугоплавких сполук, спечених твердих сплавів. Технологія ви-



готовлення поршневих кілець двигунів внутрішнього згорання та компресо-
рів. 

Спечені високопористі проникні матеріали.  Вимоги до високопорис-
тих проникних матеріалів. Класифікація високопористих матеріалів по при-
значенню. Основні властивості високопористих матеріалів. Методи одержан-
ня вихідних матеріалів. Пресування та формування високопористих виробів. 
Спікання та додаткова обробка високопористих виробів. Засоби збереження 
пор під час спікання. Технолопчні варіанти виготовлення високопористих 
проникних матеріалів. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості високо-
пористих проникних матеріалів. Галузі використання високопористих про-
никних матеріалів. 

Спечені фрикційні матеріали. Основи процесів тертя та зносу фрикцій-
них матеріалів. Основні типи тормозних та передаючих пристроїв. Конструк-
ції фрикційних елементів та їх вплив на робочі параметри фрикційних при-
строїв. 
 Основні типи фрикційних матеріалів. Класифікація фрикційних 
матеріалів по призначенню. Матеріали для роботи в умовах сухого та мок-
рого тертя. Матеріали контр-тіл, які працюють в парі зі спеченими фрикцій-
ними матеріалами. Класифікація компонентів, які входять до складу спечених 
фрикційних матеріалів (основи, твердих та рідких змазок, фрикційних доба-
вок). 

Технологія виробництва фрикційних виробів. Пресування, спікання 
додаткова обробка спечених виробів. Вплив технологічних параметрів виго-
товлення фрикційних матеріалів на їх властивості. Нові напрямки в техноло-
ги виготовлення фрикційних матеріалів та виробів на їх основі. Контроль 
якості виробів із фрикційних матеріалів. 

Спечені матеріали конструкційного призначення.  Класифікація, влас-
тивості та призначення спечених конструкційних матеріалів. Технологія ви-
готовлення виробів із конструкційних спечених матеріалів пресуванням та 
спіканням; просочуванням пористого залізного каркасу металами та сплава-
ми; динамічним гарячим пресуванням; гарячою штамповкою; ізостатичним 
гарячим пресуванням; екструзією. 

Термічна та хіміко-термічна обробка виробів із спечених конструкцій-
них матеріалів.  

Спечені конструкційні матеріали на основі кольорових, тугоплавких 
металів та їх сплавів. 

Конструкційні матеріали спеціального призначення (жароміцні, жаро-
стійкі, корозійностійкі та інші). Технологія одержання спечених жароміцних 
матеріалів на основі нікелю, кобальту, хрому, молібдену та вольфраму. Тех-
нологія виготовлення конструкційних матеріалів на основі спечених твердих 
сплавів, тугоплавких безкисневих сполук та керметів. 

Спечені матеріали електротехнічного призначення. Спечені контактні 
матеріали. Контактні матеріали для розривних та контактів ковзання. Умови 
роботи контактних матеріалів. Фізико-хімічні явища, що супроводжують ро-
боту контактів. Технологічні варіанти виготовлення матеріалів розривних 



контактів. Технологія одержання спечених псевдосплавних контактних мате-
ріалів типу метал-метал. 

Технологія одержання спечених псевдосплавних контактних матеріалів 
на основі металів зміцнених тугоплавкими сполуками та оксидами.  Техноло-
гічні варіанти виготовлення матеріалів для контактів ковзання. Виготовлення 
псевдосплавів типу метал-антифрикційний наповнювач. Технологія виготов-
лення електричних щіток. 

Спечені магнітом'які матеріали.  Класифікація, властивості та призна-
чення спечених магнітом'яких матеріалів на основі залізного порошку. Тех-
нолочні варіанти виготовлення магнітно-м'яких матеріалів на основі залізно-
го порошку. Технологія виготовлення магнітодіелектриків. Технологія виго-
товлення магнітно-м'яких феритів. 

Спечені магнітно-тверді матеріали. Класифікація., властивості та при-
значення. Технологія виготовлення спечених магнітних матеріалів. Техноло-
гія виготовлення постійних магнитів на основі мікропорошків заліза. Техноло-
гія виготовлення магнітопластів та магнітоеластів. Технологія виготовлення 
магнітно-твердих феритів. 

Тугоплавкі безкисневі сполуки. Класифікація, властивості та призначен-
ня тугоплавких сполук. Природа металоподібних карбідів, нітридів, боридів 
та силіцидів. Технологія виготовлення деталей із тугоплавких сполук: пресу-
ванням та спіканням; гарячим пресуванням; ізостатичним гарячим пресуван-
ням; гарячим литвом термопластичних шлікерів та спіканням, інжекційним 
пресуванням. 

Спечені тверді сплави та надтверді матеріали. Спечені тверді сплави 
Класифікація спечених твердих сплавів. Спечені тверді сплави на основі 

карбідів вольфраму, карбідів титану та хрому, карбонітриду титану, боридів 
титану, хрому.  

Особливості отримання вихідних матеріалів для отримання твердих 
сплавів. Одержання порошків вольфраму, кобальту та нікелю відновленням їх 
оксидів воднем та вуглецем. Одержання порошків вольфраму для виробниц-
тва твердих сплавів. Одержання простих та складних карбідів. Одержання 
твердого розчину карбіду титану в карбіді вольфраму (складного карбіду) 
WС- ТіС, твердого розчину карбіду титану та танталу в карбіді вольфраму 
WС-ТіС-ТаС (NЬС). 

Приготування суміші порошків карбідів з цементуючими металами та 
сплавами, формування та спікання виробів. Процеси, які протікають при 
розмелі суміші карбідів з цементуючим металом чи сплавом в різних агрега-
тах та їх вплив на властивості сплавів. Режими розмолу. Середовище розмо-
лу. Пластифікуючі добавки. Методи формування виробів із сумішей твердих 
сплавів. Використання механічної обробки попередньо спечених і пластифі-
кованих заготовок для одержання виробів складної форми. Спікання виробів 
із твердих сплавів. Особливості технології спікання. Фізико-механічні влас-
тивості, галузі застосування твердих сплавів на основі карбіду вольфраму. 
Підвищення зносостійкості спечених твердих сплавів ВК, ТК та ТТК нане-



сенням зносостійких покриттів із карбідів, нітридів, карбонітридів, оксиду 
алюмінію. Технологія та процеси, які протікають при нанесенні покриттів із 
газового середовища. 

Спечені безвольфрамові тверді сплави. Спечені тверді сплави на основі 
карбіду та карбонітріду   титану.    

Особливості  технології виготовлення безвольфрамових твердих спла-
вів. Фізико-механічні властивості та галузі використання безвольфрамових 
твердих сплавів.  

Мінералокерамічні тверді сплави. Карбідно-оксидна та нітридна ріжуча 
кераміка. Процеси, які протікають при спіканні мінералокераміки на основі 
оксиду алюмінію. Технологія виробництва, фізико-механічні та експлуата-
ційні властивості, структура та галузі застосування мінералокераміки на ос-
нові оксиду алюмінію.  

 Надтверді матеріали. Закономірності отримання надтвердих матеріалів 
зі структурою алмазу та алмазоподібних модифікацій нітриду бору. Законо-
мірності отримання вихідних матеріалів. 

 Технологічні варіанти одержання виробів із надтвердих матеріалів. Ме-
талізація та пайка надтвердих матеріалів. Методи створення надтвердих ма-
теріалів із спечених твердих сплавів, алмазів, кубічного та вюрцитоподібного 
нітриду бору. Технологія виробництва надтвердих матеріалів типу "Славу-
тич", "Сендвіч", "Компакс". Структура, фізико-механічні, експлуатаційні 
властивості та галузі використання. 

Технологічні процеси одержання абразивного інструменту на основі ал-
мазів, кубічного нітриду бору та вюрцитоподібного нітриду бору на кераміч-
ному, металевому та органічному зв'язуючому. 

 

Література 
 

Основна 
 

1. Степанчук А.Н., Билык И.И., Бойко П.А. Технология порошковой метал-
лургии.-К.: Вища школа, 1989.- 415с. 
2. Порошковая металлургия и напиленные покрытия. /В.Н.Анциферов, 
Г.В.Бобров, П.К.Дружинин и др.-М. Металлургия, 1987.- 790с. 
 

Додаткова 
1.  Федорченко И.М., Крячек В.М., Панаиотти И.И. Современные фрикцион-

ные материалы. 
2.  Федорченко   И.М.,   Пугина   Л.И.      Композиционные   спеченные   

антифрикционные материалы.-К.: Наукова думка, 1980.-404с. 
3.  Шибряев Б.Ф. Высокопористые проницаемые материалы.-М.: Металлургия, 

1982-486с. 



4.  Радомысельский   И.Д.,   Сердюк   Г.Г.,   Щербань   Н.И.   Конструкцион-
ные порошкове материалы.-К.: Техника, 1985.-152с. 

5.  Витрянюк В.К., Степанчук А.Н. Спеченные безвольфрамовые твердые 
сплавы: Монография. – К.: ЗАО “Випол”, 2011. – 248 с. 

 
 

 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
При підготовці відповідей на питання білетів можна користуватись довід-

ковою літературою: 

1. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области 

применения: Справочник /И.М. Федорченко, И.Н. Францевич, И.Д. Ра-

домысельський и др.; Отв. Ред. И.М. Федорченко. – Киев: Наук. думка, 

1985. – 624 с. 

Заборонено користуватися підручниками, навчальними посібниками, 

методичними вказівками. 

 
Критерії оцінювання відповідей 

 
вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами 
підготовки спеціалістів та магістрів 
за спеціальністю: 136 – Металургія 
спеціалізацією: Комп’ютеризовані технології порошкової металургії 
 

Оцінювання відбувається за відповідями на екзаменаційні білети, які 
вміщують три питання з фахових дисциплін за бальною системою. Максима-
льна  кількість балів за відповіді на питання білету – 100 балів. 
 
Кількість балів у межах 95...100 відповідає оцінці   “Відмінно”. 
Кількість балів у межах 80...94                                 – “Добре”. 
Кількість балів у межах 65...79                                 – “Задовільно”. 
Кількість балів менша за 65                                       – “Незадовільно”. 
 
      95 – 100  балів виставляється при повній відповіді на всі питання екзаме-
наційного білету з розкриттям фізичної сутності процесу, явища, властивості 
та інш. та, при необхідності, аналітичним його описом. 



 
       80 – 94 бали виставляється при повній відповіді на всі питання екзамена-
ційного білету з розкриттям фізичної сутності процесу, явища, властивості та 
інш. та, при необхідності, аналітичним його описом. При цьому при аналіти-
чному описі були допущені незначні похибки або опис проведений не у пов-
ному обсязі. 
 
       65 – 79 балів виставляється при відповіді на всі питання екзаменаційного 
білету з розкриттям фізичної сутності процесу, явища, властивості та інш. 
При цьому  не дається  відповідь що до аналітичного опису, або були допу-
щені суттєві похибки.  
 
        Менше за 65 балів виставляється при відсутності відповіді на одне з пи-
тань. Не повністю розкрита фізична сутність процесів, явищ, властивостей та 
інш. Відсутня відповідь що до аналітичного опису, або були допущені суттєві 
похибки.  
 

ПРИКЛАД ТИПОВОЇ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ БІЛЕТУ 
 

БІЛЕТ    № (Приклад) 
 

Питання 1. Загальні застави отримання порошків металів відновленням їх оксидів 

та солей 
У якості вихідної сировини при одержанні порошків відновленням використовують 

природні оксиди (збагачені руди) або продукти хімічної переробки руди і відходів виробни-
цтва (скрапу). В основі процесу відновлення лежить хімічна реакція, яка має вигляд 

                  MeO (Cl) + X  = Me + XO (XCl) ± Q,        
 

        де Х – відновник. 
 
Відновник вибирають залежно від фізико-хімічних властивостей вихідних сполук і вимог, 
які ставлять до порошку , що одержується. Найчастіше в практиці порошкової металу-
ргії як відновник застосовують водень, оксид вуглецю, суміші цих газів, вуглець, метали-
відновники (магній, кальцій, натрій, алюміній). Для різних відновників наведена реакція 
приймає вид: 
                           MeO + H2 =  Me + H2O;                                    (1)     
                           MeO + CO(C) =  Me + CO2;                                   (2) 
                           MexCly + Y/2 H2 =  XMe + YHCl;                                  (3)   
                           MeO + Me′ =  Me + Me′O;                                                       (4) 
                                              
       де Me′ – Mg, Ca, Na, Al. 
          
         При розробці процесів одержання порошків відновленням їх сполук у конкретних 
умовах важливого значення набувають питання хімічної термодинаміки, яка дозволяє ви-
значити можливість протікання реакції в потрібному напрямку і стан кінцевого продук-



ту. Як критерій можливості протікання реакції а тому чи іншому напрямку служить 
ізобарно- ізотермічний потенціал: 

TTT STHZ ∆−∆=∆ ,     
         де TZ∆  – зміна ізобарного потенціалу за температури Т;  
         TH∆  – тепловий ефект реакції;  
         TS∆  – зміна ентропії системи. 
 
Реакція відновлення проходить в тому випадку, коли створюється вільна енергія, а зміна 
ізобарно-ізотермічного потенціалу має негативне значення. При позитивному значенні 

TZ∆  реакція проходить в зворотньому напряму. У випадку TZ∆ =0  реакція знаходитися 
в рівновазі. 

        Знаючи 0
TZ∆  можна визначити константу рівноваги реакції з виразу: 

                         pp
0 lgK575,4lnK TRTZT −=−=∆ ,                                                     

звідки 
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              Якщо в процесах беруть участь газоподібні речовини, розвиток і напрям реакції 
визначають не тільки температурою, але й співвідношенням парціальних тисків газопо-
дібних учасників: 
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    Рівновага реакцій залежить від загального тиску в реакційному просторі, якщо кіль-
кість молекул газу-відновника і газу-продукту, що беруть участь у реакції, різні (реакція 
(3). У цьому випадку константу рівноваги визначають з виразу 
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       Можна обчислити константи рівноваги і графічно  зобразити залежністю  
lg Kp–T. Наприклад, для випадку відновлення оксидом вуглецю ця залежність має ви-
гляд,приведено на рис.1 
 



.  
1 – ZnO; 2 – FeO; 3 – Fe3O4; 4 – NiO; 5 – PbO 

Рисунок 1 Залежність константи рівноваги від температури 
 

        Порівнюючи значення константи рівноваги ( 1
pK ), з її значенням для умов рівноваги 

(КР), можна визначити напрямок реакції в даний момент. Якщо 1
pK < КР, то проходить 

реакція відновлення (див. рис., точка а), а при 1
pK > КР, – окислення металу (точка б). 

При 1
pK = КР має місце рівновага (точка 0). Таким чином, крива рівноваги для випадку 

відновлення конкретного оксиду металу ділить діаграму на дві області. Область діагра-
ми, розташована вище рівноважної кривої, є областю відновлювальних складів газів для 
конкретного оксиду, а область, яка розташована нижче цієї кривої, – областю окислюва-
льних складів. 

Зміна константи рівноваги від температури для відновлення оксидів різна як по 
напрямком, так і за інтенсивністю зміни. Для одних металів КР з температурою збіль-
шується (крива направлена вниз), а для других - зменшується (крива направлена вгору). 
Останнє свідчить в другому випадку про сповільнення реакції з температурою, а в пер-
шому - про прискорення за інших рівних умов. 

Зміна константи рівноваги від температури залежить від значення і знаку тепло-
вого ефекту реакції при даній температурі відповідно з виразом: 

αtg
ln

2
p ==

RT
Q

dT
Kd

, 

 
        де  Q – тепловий ефект реакції;  
        α – кут нахилу дотичної до рівноважної кривої відносно осі абсцис. 
 
         Кут нахилу і зміна швидкості реакції від температури залежать від значення теп-
лового ефекту. У загальному випадку якісна зміна константи рівноваги реакції відновлен-
ня залежно від температури відбувається за правилом Лє Шательє. 
       Типова залежність швидкості автокаталітичних процесів від часу представлена на 
рисунку.2  
 



 
І – індукційний період; ІІ – автокаталітичний період; ІІІ – період затухання 

Рис2 Залежність швидкості автокаталітични процесів від часу  
Питання 2. Розподіл щільності в пресовках при статичному пресуванні. Бі-

чний тиск. 
Одним з баж аних результ ат ів процесу от римання пресовок  з порошків є от ри-

мання їх з рівномірно розподіленою щільніст ю (порист іст ю) по об'єму. Прот е у багат ьох 
випадках, особливо при одност оронньому ст ат ичному пресуванні в прес-формах (рис.) 
спост ерігаєт ься нерівномірний розподіл щільност і .  

Такий характ ер розподілу щільност і  в пресовках обумовлений проявом зовніш-
нього і внут рішнього т ерт я при пресуванні. До зовнішнього т ерт я відносит ься т ерт я 
порошку об ст інки мат риці при його переміщенні в процесі ущільнення. Його виникнення 
обумовлене т им, що порошок при дії на нього т иском поводит ься в деякій мірі подібно 
рідині, т обт о прагне передат и т иск рівномірно у всі ст орони. В результ ат і виникає т иск 
на ст інки прес-форми, який називаєт ься бічним. 

Ост аннє обумовлює зовнішнє т ерт я, на подолання якого і вит рачаєт ься част ина 
т иску, що прикладаєт ься до порошку. В результ ат і, як було відмічено раніш, в пресовці у 
місцях, прилеглих до ст інок мат риці, у міру віддалення від місця прикладення навант а-
ж ення спост ерігаєт ься зменшення щільност і. 

Прот е на відміну від рідини, в порошках спост ерігаєт ься значна нерівномірніст ь 
передачі т иску в різних напрямах. В результ ат і ст упінь ущільнення порошку в цих напря-
мах не однаковий, а на бічні ст інки прес-форми передаєт ься менший т иск, ніж  у напрямі 
пресування, що обумовлене, в основному, наявніст ю внут рішнього т ерт я (т ерт я між  ча-
ст инками), ст упенем деформації і іншими чинниками. 

 
 

 
Рисунок 3 - Схема розподілу   щільност і в пресовках при одност оронньому  

    пресуванні в циліндрових прес-формах 



(ст рілками вказаний напрям зрост ання щільност і) 
 

Бічний т иск  

            
ν−

ν
=

1прбок РР .                 

 Враховуючи, що ξ=
ν−

ν
1

 ,      де  ν  - коефіцієнт Пуассона; ξ  - коефіцієнт  бічного т ис-

ку, одерж уємо        ξ= прбок РР  .                                                 (3.1) 

        Тоді                                   
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бок
Р
Р

=ξ          .                                    (3.2)              

Так, для більшост і порошкових мат еріалів, що ущільнюют ься, коефіцієнт  бічного т иску 
зрост ає із збільшенням т иску пресування і щільност і пресовок. Це обумовлено т им, що із 
збільшенням т иску зменшуєт ься опірніст ь зрушенню конт акт ів між  част инками. Така 
ж  залеж ніст ь спост ерігаєт ься із збільшенням пласт ичност і мат еріалів, які ущільню-
ют ься. Для т вердих мат еріалів коефіцієнт  бічного т иску зрост ає із збільшенням т иску 
пресування т ільки у област і ст рукт урної деформації, т обт о при невеликому т иску. У 
област і високого т иску збільшення його не сприяє зрост анню  коефіцієнт а бічного т иску.  
       Власт ивост і порошків, які збільшуют ь силу т ерт я між  його част инками (зменшення 
розміру част инок, складніша їх форма т а інш.) сприяют ь зменшенню коефіцієнт а бічно-
го т иску. 
        Як наголошувалося раніше, з бічним т иском безпосередньо пов'язане т ерт я об ст ін-
ки прес-форми (зовнішнє т ерт я). 
        При пресуванні в прес-формах відбуваєт ься переміщення част инок порошку, як у ве-
рт икальній, т ак і в горизонт альній площинах. При переміщенні част инок уздовж  ст інки 
мат риці і уздовж  поверхонь пуансонів виникают ь сили т ерт я, які перешкодж ают ь пере-
міщенню част инок і, т им самим, зменшуют ь  т иск пресування по висот і пресовки. Як на-
слідок, її щільніст ь зменшуєт ься у міру віддалення від місця прикладення т иску.  
        Важ ливим є  вст ановлення закону розподілу т иску по висот і пресовки з мет ою вст а-
новлення середнього т иску пресування, розподілу щільност і пресовки по її висот і і, як на-
слідок, визначення опт имальних парамет рів пресування. Ця залеж ніст ь у випадку пресу-
вання циліндричної дет алі (рис. 4) має вигляд:   

                                   D
h

ePP
ξ−

=
μ4

0h  ,    
де Р0 – почат ковий т иск; Рh –т иск на відст ані h від місця прикладення т иску; µ  – коефі-
цієнт  т ерт я у парі мат еріал порошку – мат еріал мат риці; h – висот а пресовки; D – діа-
мет р пресовки. 
 
        З рівняння (3.3) видно, що падіння т иску пресування відбуваєт ься по експоненціаль-
ному закону (рис.5). Одерж ана залеж ніст ь дозволяє вст ановит и приблизну закономір-
ніст ь зміни середнього в перет ині т иску пресування по висот і пресовки.   
 



        
Рисунок 4 – Схема пресування  Рисунок 5- Характ ер розподілу т иску по висот і  
                                                                             пресування 
Крім тертя об стінки прес-форми при пресуванні важливе значення має тертя між 

частинками порошку при їхньому взаємному переміщенні (внутрішнє тертя). Коефіцієнт 
внутрішнього тертя порошків у кілька разів вище коефіцієнта зовнішнього тертя, що 
обумовлено недосконалістю поверхні частинок порошку. 

Важливий практичний прояв внутрішнього тертя - утруднений плин порошку під 
прямим кутом до напрямку пресування, тому неможливо одержати високі щільності у 
відповідних зонах брикету. У зв'язку із цим явищем утруднене пресування виробів, профіль 
яких у напрямку пресування міняється. 

Для одержання пресовок з рівномірним розподілом щільності застосовують змащен-
ня, двостороннє пресування, пресування з рухливою або із плаваючою матрицею. 

Введення в шихту змазок зменшує зовнішнє й внутрішнє тертя, а також оптималь-
ний тиск  пресування. Крім того, застосування змазок знижує тиск виштовхування, зме-
ншує можливість схоплювання пресовки з матрицею прес-форми. 

Змазки, що вводять у шихту при пресуванні, розділяються на інертні й поверхнево-
активні. Інертні змазки знижують тертя між порошком і стінками прес-форми і мало 
впливають на тертя між частинками порошку.  Введення інертних змазок сприяє змен-
шенню нерівномірності розподілу щільності по об’єму пресовки і практично не впливає на 
ущільнюваність порошку. Як інертні змазки  застосовують масла, гліцерин, парафін, ка-
мфору, віск. Їх вводять або в шихту, або змащують стінки прес-форми й пуансона. На ви-
робництві змазку звичайно вводять у вихідну шихту порошок у кількості 1...1,5%.   

Механізм дії поверхнево-активних змазок, крім зниження коефіцієнта тертя, зво-
диться до полегшення деформації порошкових часток за рахунок адсорбційного зниження 
міцності. На поверхні часток відбувається адсорбція молекул змащення і проникнення їх у 
мікропори часток, внаслідок чого виникають значні разклинюючі зусилля, які полегшують 
їхню деформацію. Це приводить до зниження оптимального тиску  пресування. Введення 
поверхнево-активних змазок  сприяє також зменшенню пружної післядії в результаті за-
міни зворотніх пружних деформацій необерненими пластичними. В якості поверхнево-
активних змазок застосовують олеїнову й стеаринову кислоти, стеарат цинку. Змазку 
звичайно вводять у вигляді 3...5% розчинів в бензині, бензолі, чотирихлористому вуглеці. 
При сушінні пресовок розчинник випаровується. Використання змазок зменшує зношування 
прес-форм при пресуванні. 

 
 Питання 3. Технологія виготовлення антифрикційних матеріалів  
Технологія виготовлення більшості порошкових антифрикційних виробів включає на-

ступні основні операції: приготування шихти, пресування, спікання, іноді просочення ма-
стилом і калібрування (механічна обробка). При необхідності вироби піддають додатко-



вій термічній або  хіміко-термічній обробці. Загальна технологічна схема наведена на ри-
сунку. 
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Рисунок 6 – Узагальнена технологічна схема виготовлення виробів з антифрикційних 

матеріалів 
 

У загальному випадку  технологічна схема процесу вибирається залежно від матері-
алу, типу та призначення виробу.  

Підготовка вихідної сировини. Вихідною сировиною для виготовлення виробів з 
композиційних антифрикційних матеріалів служать порошки металів і неметалів. З ме-
тою надання вихідним матеріалам характеристик, що забезпечують необхідні властиво-
сті виробів, їх можна піддавати підготовчим операціям: відновному відпалу, розмелу, 
розсіюванню на фракції.   

Змішування. Ця операція важливою при отриманні виробів з двох та більше компо-
нент. Від якості змішування багато у чому залежать властивості кінцевих матеріалів 
та їх експлуатаційні властивості. Компоненти шихти дозують по масі або об'єму, зава-
нтажують в робочий простір змішувача і перемішують протягом 2…4 годин. У випадку, 
коли компоненти вихідної шихти відрізняються за щільністю, для запобігання їх ліквації у 
шихту добавляють машинне масло у кількості  0,5…1,5 %. 

Пресування. При виготовленні порошкових антифрикційних виробів найчастіше ви-
користовують метод пресування в закритих прес-формах під тиском від 300 до 800 МПа. 
Даний метод є найбільш простим і високопродуктивним. Звичайно для цього використо-
вують механічні преса-автомати. Величина тиску пресування залежить від складу сумі-
ші. При цьому антифрикційні присадки, що вводяться, можуть істотно впливати на 
зміну тиску пресування. Наприклад, графить і сульфід молібдену значно знижують оп-
тимальний тиск пресування і, при інших рівних умовах,  підвищують щільність пресова-
них виробів. Зниженню оптимального  тиску пресування також сприяє змащування прес-
форм рідким мастилом (масляною емульсією, жирними кислотами типу стеаринової або 
олеїнової) і введенні до складу суміші стеаратів цинку, кальцію, алюмінію, магнію, свин-
цю, літію. Введення цих мастил до складу шихти в кількості до 0,5…2 % також запобі-
гає схоплюванню пресованого порошку із стінками прес-форми. 

Спікання. Спікання антифрикційних матеріалів на основі міді і заліза проводять в 
захисному середовищі в муфельних печах при температурах 800…1200 0С. Основною осо-
бливістю спікання антифрикційних пористих матеріалів є необхідність контролю взає-
модії антифрикційних компонентів з основою матеріалу, легуючими присадками та сере-
довищем спікання.  



Спікання антифрикційних матеріалів з чистих порошків заліза або залізографіту 
протікає в твердій фазі. Спікання складніших систем, таких як свинцева і олов'яниста 
бронза, бронзографіт, залізо – мідь – графить, залізо – графить –  сірка і т. п., характе-
ризується наявністю при спіканні рідкої фази, яка зникає по мірі утворення сплаву вна-
слідок протікання дифузійних процесів або зберігається протягом всього процесу. 

Зникнення або збереження рідкої фази залежить від концентрації введених елемен-
тів і меж їх розчинності в основному матеріалі. Металографітові матеріали (з високим 
вмістом графіту), з метою досягнення високої механічної міцності, спікають за наявно-
сті рідкої фази, що утворюється при плавленні металевого компоненту. При цьому за-
безпечують змочування частинок графіту металевою фазою. У разі недостатньої змочу-
ваності та для запобігання випотівання рідкої фази при спіканні до складу матеріалу 
вводять спеціальні поверхнево-активні добавки, роль яких зводиться до зменшення повер-
хневої енергії на межі розділу тверда фаза – рідина, що проявляється у зменшенні краєво-
го кута змочування. 

Просочування. У багатьох випадках при виготовленні виробів антифрикційного 
призначення для надання їм властивості самозмащування проводять їх просочування ма-
стилом (найчастіше мінеральним маслом). Звичайно проводять просочування виробів, які 
мають після спікання пористість більшу за 15…20%. 

Просочування проводять у ваннах з електропідігрівом на повітрі. Для цього деталі, 
завантажені в перфоровані контейнери, занурюють в масло, розігріте до 100…120 °С, і 
витримують протягом 1,5…2 год. Ступінь заповнення пор при цьому повинен складати 
80—90 %. Для більшого ступеня  заповнення об'єму пор мастилом застосовують просо-
чення виробів у вакуумі.   
У цих випадках тривалість просочування  скорочується до 10…15 хв. 

Просочення пористих каркасів на основі міді і заліза фторопластом здійснюється у 
вакуумі шляхом багатократного занурення виробів (з проміжною сушкою) в суспензію 
фторопласту. Після введення фторопласту в пористий каркас деталі нагрівають в сере-
довищі аргону до 330…380 °С з витримкою при цій температурі протягом 1…2 години  
для полімеризації фторопласту. 

Калібровка (Механічна обробка). Після просочення деталі поступають на калібру-
вання з метою досягнення необхідних їх розмірів та чистоти робочої поверхні. Підшипни-
ки, що працюють в режимі змащування, після калібрування обов'язково повинні бути під-
дані повторному просоченню маслом. Іноді проводять механічну обробку деталей яка по-
лягає у знятті задирів та фасок на токарних станках. Додаткова обробка порошко-
вих антифрикційних матеріалів:Порошкові антифрикційні вироби можуть піддава-
тися додатковій обробці, яка може полягати у їх термічній та хіміко-термічній обробці. 
Термічну обробку, як правило, проводять  виробів з порошкових антифрикційних матеріа-
лів на основі заліза. З усіх видів термічної обробки найчастіше проводять гартування. Га-
ртування порошкових матеріалів має свої специфічні особливості, які зумовлені  наявніс-
тю в них пор. Пористість порошкових антифрикційних матеріалів робить їх чутливими 
до окиснення при нагріванні на повітрі. Тому операцію гартування слід здійснювати обо-
в'язково в захисному газовому середовищі, такому як  водень, дисоційований аміак, конве-
ртований природний газ і інші.Оптимальними температурами гартування, що забезпечу-
ють отримання максимальної міцності і твердості виробів з залізографітових матеріалів 
є 820…860 °С з охолоджуванням у воді або маслі. Для виробів з залізо – графіт – мідних – 
980…1020 °С з охолоджуванням у воді. 

Для зняття внутрішніх напружень, гомогенізації структури спечені і загартовані 
антифрикційні деталі піддають відпуску при температурі 180…300 °С протягом 
1,5…2,0 години. 

Для підвищення зносостійкості і корозійної стійкості порошкових антифрикційних 
деталей на основі заліза їх піддають оксидуванню. Останнє полягає у тому, що порошко-



ві деталі подають в робочий простір печі і обробляють водяною парою при температурі 
близько 550 °С протягом 1 години, з подальшим охолоджуванням в маслі. При взаємодії 
водяної пари із залізом, як на поверхні деталей, так і на поверхні відкритих пор, утворю-
ється щільна антикорозійна плівка Fe3O4, яка міцно утримується на поверхні оксидова-
них деталей і не руйнується в процесі їх експлуатації. 

При виготовленні підшипників ковзання на основі порошку заліза може проводитись 
додаткове насичення поверхні вуглецем (цементація) з метою отримання в поверхневому 
шарі перлітної структури, яка має більшу зносостійкість, ніж феритна або феритопер-
літна. Цементацію здійснюють в твердому карбюризаторі або у газах, які містять вуг-
лець.  

При проведенні процесів додаткової обробки пористих матеріалв необхідно 
обов’язково враховувати вплив на ці процеси властивостей вихідних матеріалів, пористо-
сті та наявність в них розвиненої мережі міжзеренної поверхні. 
 
 
Розробник програми: 
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