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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Деталі сучасних машин та механізмів (автомобілебудування, ракетобудування, авіаційна техніка, атомна 

енергетика, магістральні трубопроводи та ін). працюють у складних умовах, а тому матеріали, які 

використовуються для їх виготовлення повинні характеризуватися високим комплексом властивостей. 

Отримати необхідні властивості конструкційних матеріалів можливо за умови знань будови матеріалів та 

можливості впливу за допомогою різних факторів з метою формування цих властивостей. Цей механізм дозволяє 

розкрити металознавство та термічна обробка, яка вивчає взаємозв‘язок між складом, будовою і властивостями 

методів та сплавів і закономірності їх зміни під дією зовнішніх факторів: теплових, хімічних, механічних, 

електромагнітних, радіоактивних та ін. 

Дана дисципліна є самостійною, яка в сукупності з теорією металургійних процесів, теплофізикою 

призначена сформувати теоретичний базис металургійної підготовки. 

Передбачається, що в результаті вивчення металознавства та термічної обробки студент набуває інженерні 

знання, які дозволяють самостійно вибрати конструкційний матеріал для заданої деталі та технологію термічної 

обробки для отримання необхідних поверхонь, твердості, міцності, в‘язкості серцевини. 

Дана дисципліна базується на вивченні та знанні природничо-наукових курсів як фізика, хімія, математика, 

фізична хімія. Вивченню «Металознавствf та термічної обробки повинно перебудовати глибоке засвоєння» 

- З курсу хімії матеріалу по електронній будові металів, природі хімічних зв‘язків, хімічної взаємодії між 

металами, неметалами та їх сполуками; 

- З курсу фізики матеріалу по вивченню основних фізичних законів та закономірностей суцільного 

середовища; 

- З курсу фізичної хімії: фізико – хімічних основ металургійних процесів, термодинаміки рівноважних та 

нерівноважних систем, основ побудови діаграм стану.  

Дисципліна відноситься до циклу професійно-пракичної підготовки і за обє'мом складає 7 кредитів ECTS. 

Відповідно до переліку дисциплін програми підготовки за напрямом 0401 займає №  4.3 

II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Металознавство та термічна обробка є основною дисципліною технологічної лінії підготовки бакалавра, і характерна для 

формування загальної вищої освіти і одночасно має виразні риси професійного напрямку. Металознавча ліня повинна бути 

безперервно під час вивчення всіх технічних дисциплін. Особливо це стосується дисциплін технологічної лінії підготовки. 

Мета дисципліни – утворення системи уявлень за допомогою мінімальної кількості між собою не пов‘язаних логічних 

посилань, яка дає наочну та зрозумілу картину зв‘язку між структурою та властивостями матеріалів, впливу на них зовнішніх 

факторів, технології термічної обробки, що дозволяє прогнозувати цілеспрямовані дії для отримання властивостей матеріалів, 

що вимагаються призначенням деталей машин і механізмів, металевих конструкцій. У даному курсі основна увага приділяється 

вивченню природи фізичних та хімічних процесів при формуванні структури при  кристалізації , внаслідок  перетворень  у  

твердому стані , раціональному вибору  сплавів для деталей та  технології  термічної обробки , вивченню основних принципів 

легування сталей та чавунів, їх властивостей.  

    Теоретичний матеріал курсу викладається на лекціях , а під час  виконання  лабораторних робіт  студенти  оволодівають  

методикою макро – та   мікроаналізу , вивчають структури  конструкційних  матеріалів та  технологію термічної обробки. 

   Для підвищення творчої активності  та самостійності у роботі студентів при вивченні курсу  передбачено виконання 

індивідуального завдання.  

   Дисципліна ,, Металознавство та термічна обробка ―  належить  до циклу  професійно – практичної  підготовки . Набуті 

знання і уміння використовуються в подальшому при вивченні дисциплін цього ж циклу та  вибіркових  професійно – 

орієнтованих дисциплін за  спеціальністю. 

     Вивчення  дисципліни згідно с ОПП повинне забезпечити такі уміння : 

 Використовуючи  науково – технічну і  довідкову літературу , знаючи  кінцеві властивості матеріалу уміти вибрати 

технологію термічної обробки ( ПФ.Д.01. ПР.О.02) 

 Використовуючи дані нормативно – технічної літератури , та технічні характеристики обладнання уміти підготувати 

дані для конструювання вузлів технологічного обладнання             ( ПФ.Д.03.ПР.О. 02) 

  Використовуючи дані щодо умов роботи і властивостей матеріалів та довідникових даних уміти  вибрати доцільні  

матеріали для конструкцій  зазначеного обладнання і пристроїв          ( ПФ.Д.03.ЗР.О.03) 

 Використовуючи  теоретичні основи кристалізації та газоутворення , взаємозв‘язок  хімічного складу та  структури з 

властивостями , за допомогою довідкової літератури, відомих правил та  діаграм стану  уміти визначити  необхідні параметри  ( 

швидкість ,   концентрацію , склад фаз) процесів кристалізації, теорії та технології  термічної обробки ( ПФ,Д.07.ЗП.О.02.)  

 Використовуючи відомості щодо   закономірностей впливу фазових та структурних перетворень на властивості  

металевих матеріалів за допомогою методів системного аналізу уміти  визначити параметри ( температуру, швидкість нагріву , 

швидкість охолодження,  час нагріву, витримки , охолодження) перетворень при нагріві та охолодженні ( ПФ.Д.07.ЗР.О.03) 

  Використовуючи  відомості про  метали за допомогою періодичної системи уміти аналізувати можливості створення 

простих і складних речовин у твердих та рідких металах (ПФ.Е.13.ЗР.О.02.) 

 Використовуючи закони фізики, металофізики уміти визначити будову і властивості металів і сплавів у рідкому і 

твердому станах, швидкість протікання дифузійних процесів та фазових перетворень (ПФ.Е.13.ЗР.О.03) 



 Використовуючи довідкову літературу за допомогою набутих знань та практичних навичок уміти визначити вплив на 

властивості металу міжатомного зв‘язку , кристалічних граток, дефектів тощо (ПФ.Е.14.ЗР.О.01.) 

 Використовуючи довідкову літературу , за допомогою набутих знань теорії фазових перетворень та діаграм стану 

уміти визначати  фазовий склад металів т а сплавів (ПФ.Е.14.ЗР.О.02) 

 Використовуючи нормативно–довідкову літературу щодо складу металів і  сплавів ,за допомогою діаграм стану та 

практичних навичок уміти визначати послідовність структурних перетворень при нагріві і охолодженні сплаву заданого складу 

та прогнозувати рівень його властивостей ( ПФ.Е.14.ЗР.О.03) 

 Використовуючи  нормативно – технічну літературу щодо властивостей сплавів за допомогою діаграм стану уміти 

проаналізувати основні ливарні властивості чорних та кольорових металів і сплавів на їх основі (ПФ.Е.14.ЗР.О.04) 

 Використовуючи нормативно – технічну  документацію , довідкову  літературу, набуті знання щодо структури і 

властивостей кристалів за допомогою стандартних методів і обладнання уміти визначити фазовий оклад та  структуру металу 

(ПФ.Д.15 . ПП. О.03 ) 

 Використовуючи нормативно – технічну  , довідкову літературу , набуті навички , за допомогою стандартних методик 

та приладів уміти визначати властивості металів та їх небезпечні та допустимі напруження (ПФ.Д.15.ПР.О.04).  

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Згідно з опп відповідає змістовному модулю   нп -5 

Вступ. 

   роль вітчизняних і зарубіжних учених у розвитку металознавства та термічної обробки . Історичний огляд розвитку та 

сучасний  стан металознавства. Взаємозв‘язок між структурою і властивостями.  

1. Атомно кристалічна будова металів і сплавів. 

   електронна будова і властивості металів. Природа сил  міжатомного зв‘язку . Типові кристалічні гратки, їх характеристика 

і параметри , кристалографічні індекси  площин і напрямків. Поліморфізм і анізотропія 

 Дефекти  кристалічної будови. Класифікація дефектів кристалічної будови . Характеристика  точкових і лінійних дефектів. 

2. Пластична деформація та рекристалізація  металів.  
     виникнення дефектів. Вплив дефектів  кристалічної будови на механічні властивості . Механізмів пластичної 

деформації. Рекристалізація металів. 

    3.   Кристалізація металів .  

      характеристика  рідкого стану. Модельні  уявлення про будову рідини. Термічний аналіз . Термодинамічні та кінетичні 

умови  кристалізації.  Гомогенне  та гетерогенне зародкоутворення . Вплив переохолодження  на  параметри кристалізації. Ріст 

кристалів, форма і розміри кристалів. Ліквація , усадкова раковина, пористість. Гази та газові пузирі. Неметалеві включення. 

Вторинні  переплавні процеси і направлена  кристалізація. 

4. Дифузія в металевих сплавах . 

     атомний механізм дифузії. Закони дифузії. Параметри дифузійних процесів. 

5. Фази і фазові перетворення у металевих сплавах. 

       5.1.теорія фаз у сплавах. Умови утворення твердих розчинів  заміщення та проникнення. Хімічні сполуки у металевих 

сплавах. Фази лавеса  та інтерметалідні сполуки. Упорядкування твердих розчинів . 

5.2.діаграми стану подвійних і потрійних систем. Правило фаз . Необмежена розчинність у  рідкому та твердому станах. 

Евтектичне  перетворення . Перитектичне та евтектоїдне перетворення . Монотектичне перетворення. Природа мікроліквації.  

Закони курнакова : взаємозв‘язок  між структурою та властивостями . Особливості діаграм фазових рівноважень із 

поліморфними перетвореннями. 

5.3.діаграми стану потрійних систем. Властивості концентраційного  трикутника . Рівновага в потрійній системі  із 

нерозчинністю компонентів у твердому стані.  Горизонтальні та вертикальні перерізи. 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

При  проведенні лабораторних робіт студентам видаються  методичні розробки , в яких наведені практичні рекомендації по  

виконанню лабораторних робіт і оформленню протоколів. До екзамену допускаються тільки ті студенти, які виконали в 

повному обсязі всі лабораторні роботи. 

Об‘єм самостійної роботи включає : проробку конспектів, лекцій, основної і додаткової літератури, читання статей періодичних 

видань , участь у наукових семінарах і написання рефератів, виступи з доповідями ; участь у науковій роботі кафедри. 

Опитування на лекціях перед початком теми чи в процесі читання лекції . При цьому ставляться запитання , які вимагають 

знань основних положень курсів, які викладались до початку вивчення модулю ,, Металознавства та термічної обробки‖  

Таке коротке опитування дисциплінує аудиторію , привертає увагу студентів та мобілізує їх увагу. 

Проведення контрольних робіт в аудиторії під час читання лекції. Перед початком лекції студентам роздаються запитання по 

варіантам, які відповідають методиці без машинного програмового контролю. В контрольних картах ( усних запитаннях)  

роздаються два три запитання, в яких сконцентрований зміст деяких основних положень. Студенти пишуть письмові відповіді. 

Як показала практика, такий контроль дозволяє об‘єктивно оцінювати рівень і ефективність самостійної роботи студентів 

протягом семестру, а при наявності прогалин – своєчасно звернути  на це увагу студентів. 

Якість навчальної роботи студента визначається за рейтинговою системою оцінювання, яка дозволяє здійснити коопераційний 

контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну   навчально  - пізнавальну діяльність студентів в процесі засвоєння 

навчальної програми ( положення про рейтингову систему оцінювання з кредитного модуля ,, Металознавства та термічної 

обробки‖. 

VI. МОВА 

Дисципліна викладається українською мовою і може викладатися російською мовою. 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

Передбачено самостійне вивчення та поглиблене засвоєння при підготовці до лабораторних робіт та як окремі завдання на СРС 

такі теми та питання : 

 Мікроструктурний та макроструктурний аналіз ; 

 Кристалізація металів і термічний аналіз ; 

 Пластична деформація і рекристалізація; 

 Раціональний вибір ливарних сплавів для заданих умов роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.


