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Вступна частина 
 

          Ціллю програми є ознайомлення претендентів на навчання за 
програмою спеціаліста та магістра з переліком фахових дисциплін та їх 
програмами, методиками проведення вступних випробувань. 
         Метою програми є висвітлення методичних засад проведення вступних 
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 

композиційних матеріалів. 
3. Технологія напилення та властивості покриттів. 
4. Технологія виробництва порошкових та композиційних матеріалів 

 
         Вступні випробування проводяться у вигляді письмового екзамену за 
білетами. 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 
оголошення. 
 
        При наданні відповідей на питання поставлені в білетах необхідно 
розкривати сутність процесів та явищ, що відносяться до теоретичних та 
технологічних основ отримання порошкових та композиційних матеріалів та 
покриттів. 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  графіків. 
 
 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

 

ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНІ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Дисципліна  – “ Основи отримання порошкових та композиційних 
матеріалів ” 

 
Вступ. Загальна характеристика порошкової металургії, як метода 

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

волокон. 
Властивості порошків. Хімічні, фізичні та технологічні властивості 

порошків. Методи визначення та контролю властивостей порошків. 
Взаємозв’язок між властивостями порошків. Практичне значення визначення 
та контролю властивостей порошків. Особливості праці з порошками металів 
та сплавів. 
       Механічні методи одержання порошків. Механічні методи одержання 
порошків. Загальні положення.  Закономірності подрібнення в кульових, 
вібраційних, атриторних, планетарних, струйних та вихрових млинах. 

Основи теорії подрібнення. Закони подрібнення. Роль методу 
одержання порошку механічним подрібненням на формування його 
властивостей. 

Фізико-хімічні методи одержання порошків.   
       Одержання порошків металів та сплавів відновлюванням оксидів та 
солей металів. Основи термодинаміки відновлювальних процесів. Механізм 
та кінетика відновлювальних процесів порошкових систем. Вплив різних 
факторів на формування структури та властивостей порошків, які 
одержуються. 

Закономірності одержання порошків металів відновлюванням оксидів 
та солей металів воднем, вуглецем та вуглецьвміщуваними газами, 
металотермією. Вплив технологічних факторів на параметри відновлення та 
властивості одержуваних порошків. 

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

металів.  Фізико-хімічні основи методу. Вплив різних факторів (щільності 
струму, 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 
формування структури та властивостей порошків. 
           Газофазні методи одержання порошків. Одержання порошків металів 
дисоціацією карбонілів, випарюванням-конденсацією, відновлюванням в 
газовій фазі. 
         Закономірності проходження реакцій у газовій фазі  за участю та без 
участі поверхні. Вплив різних факторів на формування властивостей  
порошків, що одержуються з газової фази. 
Одержання порошків металів та сплавів розпиленням розплавів. Розпилення 
газами та рідиною. Вплив різних факторів на формування  структури та 
властивостей порошків. Вплив технологічних факторів на формування 
властивостей порошків. 
          Одержання порошків безкисневих тугоплавких сполук. Фізико-хімічні 
закономірності отримання тугоплавкихз сполук синтезом з елементів, 
відновленням оксидів металів з одночасними карбідізацією (азотуванням, 
боруванням, силіціюванням, сульфидуванням), електролізом, 
плазмовохімічним способом. Вплив різних факторів на отримання порошків з 
заданими властивостями. Технологічні особливості процесів та обладнання. 
          Одержання волокон та вусів. Класифікація методів одержання. 
Закономірності одержання волокон та вусів з розплавів, електролізом, 
осадженням з газової фази. Одержання волокон змішаними методами. 
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7. Сердюк Г. Г., Свистун Л. И. Технология порошковой металлургии. 
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8.  
 

Дисципліна – “Теорія та технологія формування та 
спікання порошкових і композиційних матеріалів” 

 
       Формування порошкових тіл. Загальні закономірності ущільнення 
порошкових 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 поверхні. 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 
формуванні структури формовок. 
Варіанти формування. Практика формування. Підготовка порошків для 
формування. Відпал, класифікація, розсів. Змішування порошків. Грануляція 
шихти, визначення наважки, дозування. Варіанти формування. Одно- та 
двостороннє формування. Формування на механічних та гідравлічних пресах.  

Ізостатичне формування. Різновиди ізостатичного формування. 
Закономірності ізостатичного формування, вплив різних факторів на процес 
формування структури та властивостей виробів. Математичний опис 
ізостатичного формування.Особливості газостатичного формування. 

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

структури 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 
властивості виробів. 

Мундштучне формування та екструзія. Закономірності формування 
цими методами.  

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

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

виправлення.  
Спікання. Характеристика процесів, що лежать в основі спікання. 

Визначення 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.Поверхневий 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, 
часу, властивостей вихідних порошків та формовок, умов спікання та ін.) на 
кінетику процесів спікання та формування структури та властивостей 
виробів. 

Методи інтенсифікації процесів спікання. Активоване спікання. 
Фізичні та фізико-хімічні методи активації спікання. Спікання за рахунок 
зовнішнього 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 
закономірності 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 
структури та властивостей виробів при використанні цих методів. 

Спікання багатокомпонентних систем. Закономірності та кінетика 
спікання багатокомпонентних систем у твердій фазі. Роль процесів 
гетеродифузії. 

Особливості усадки та процесів формування структури та властивостей 
порошкових виробів при спіканні систем з необмеженою розчинністю 
компонент, обмеженою їх розчинністю та розчинних один в одному. 
       Спікання багатокомпонентних систем та композиційних матеріалів у 
присутності рідкої фази. Роль змочуваності твердої фази рідкою. Вплив 
різних факторів (змочуваності, розчинності компонент, щільності формовок, 
кількості рідкої фази та інш.) на процес спікання та формування структури та 
властивостей порошкових та композиційних матеріалів.  
       Просочування. Закономірності просочування при виготовленні 
порошкових та композиційних матеріалів. 
       Властивості спечених порошкових та композиційних виробів. Залежність 
властивостей виробів від умов спікання та характеристик вихідних матеріалів 
та пористих заготівок. Методи контролю структури та властивостей спечених 
виробів. 
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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 антифрикційних композиційних матеріалів. 

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

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

Виготовлення антифрикційних матеріалів на підкладках з 
антифрикційним металевим шаром. Технологія виготовлення метало-
полімерних композиційних антифрикційних матеріалів. Антифрикційні 
плазмові та електролітичні комбіновані антифрикційні покриття.  



Основні типи композиційних антифрикційних матеріалів та їх 
властивості. 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 сплавів. Металоскляні матеріали. Металеві двох- та 
трьохшарові матеріали на стальній підкладці. Матеріали матрично-
наповненого типу. Метало-полімерні матеріали. Матеріали спеціального 
призначення для роботи: в присутності рідкої змазки та без неї, в повітряному 
середовищі та в вакуумі, при підвищених температурах, при високих 
швидкостях ковзання, в воді, в незмазуючих рідинах та корозійних 
середовищах. 
       Спечені ущільнюючі матеріали. Вимоги, яким повинні відповідати 
ущільнюючі матеріали. Класифікація ущільнюючих матеріалів по 
призначенню. Технологія виготовлення ущільнюючих матеріалів на основі 
металів та сплавів, на основі тугоплавких сполук, спечених твердих сплавів. 
Технологія виготовлення поршневих кілець двигунів внутрішнього згорання 
та компресорів. 
       Спечені високопористі проникні матеріали.  Вимоги до високопористих 
проникних матеріалів. Класифікація високопористих матеріалів по 
призначенню. Основні властивості високопористих матеріалів. Методи 
одержання 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 високопористих проникних матеріалів. Галузі використання 
високопористих проникних матеріалів. 
       Спечені фрикційні матеріали. Основи процесів тертя та зносу фрикційних 
матеріалів. Основні типи тормозних та передаючих пристроїв. Конструкції 
фрикційних елементів та їх вплив на робочі параметри фрикційних 
пристроїв. 

Основні типи фрикційних матеріалів. Класифікація фрикційних 
матеріалів по призначенню. Матеріали для роботи в умовах сухого та 
мокрого тертя. Матеріали контр-тіл, які працюють в парі зі спеченими 
фрикційними матеріалами. Класифікація компонентів, які входять до складу 
спечених фрикційних матеріалів (основи, твердих та рідких змазок, 
фрикційних добавок). 
       Технологія виробництва фрикційних виробів. Пресування, спікання 
додаткова обробка спечених виробів. Вплив технологічних параметрів 
виготовлення фрикційних матеріалів на їх властивості. Нові напрямки в 
технологи виготовлення фрикційних матеріалів та виробів на їх основі. 
Контроль якості виробів із фрикційних матеріалів. 
       Спечені матеріали конструкційного призначення.  Класифікація, 
властивості та призначення спечених конструкційних матеріалів. Технологія 
виготовлення виробів із конструкційних спечених матеріалів пресуванням та 
спіканням; просочуванням пористого залізного каркасу металами та 



сплавами; динамічним гарячим пресуванням; гарячою штамповкою; 
ізостатичним гарячим пресуванням; екструзією. 
      Термічна та хіміко-термічна обробка виробів із спечених конструкційних 
матеріалів.  
       Спечені конструкційні матеріали на основі кольорових, тугоплавких 
металів та їх сплавів. 
        Конструкційні матеріали спеціального призначення (жароміцні, 
жаростійкі, корозійностійкі та інші). Технологія одержання спечених 
жароміцних матеріалів на основі нікелю, кобальту, хрому, молібдену та 
вольфраму. Технологія 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 
роботу контактів.Технологічні варіанти виготовлення матеріалів розривних 
контактів. Технологія одержання спечених псевдосплавних контактних 
матеріалів типу метал-метал. 
       Технологія одержання спечених псевдосплавних контактних матеріалів 
на основі металів зміцнених тугоплавкими сполуками та оксидами.  
Технологічні варіанти виготовлення матеріалів для контактів ковзання. 
Виготовлення псевдосплавів типу метал-антифрикційний наповнювач. 
Технологія виготовлення електричних щіток. 
        Спечені магнітом'які матеріали.  Класифікація, властивості та 
призначення спечених магнітом'яких матеріалів на основі залізного порошку. 
Технолочні варіанти виготовлення магнітно-м'яких матеріалів на основі 
залізного порошку. Технологія виготовлення магнітодіелектриків. Технологія 
виготовлення магнітно-м'яких феритів. 
       Спечені магнітно-тверді матеріали. Класифікація., властивості та 
призначення. Технологія виготовлення спечених магнітних матеріалів. 
Технологія виготовлення постійних магнитів на основі мікропорошків заліза. 
Технологія виготовлення магнітопластів та магнітоеластів. Технологія 
виготовлення магнітно-твердих феритів. 
       Тугоплавкі безкисневі сполуки. Класифікація, властивості та призначення 
тугоплавких сполук. Природа металоподібних карбідів, нітридів, боридів та 
силіцидів. Технологія виготовлення деталей із тугоплавких сполук: 
пресуванням та спіканням; гарячим пресуванням; ізостатичним гарячим 
пресуванням; 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 
виробництва 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 
агрегатах та їх вплив на властивості сплавів. Режими розмолу. Середовище 
розмолу. Пластифікуючі добавки. Методи формування виробів із сумішей 
твердих сплавів. Використання механічної обробки попередньо спечених і 
пластифікованих заготовок для одержання виробів складної форми. Спікання 
виробів із твердих сплавів. Особливості технології спікання. Фізико-
механічні властивості, галузі застосування твердих сплавів на основі карбіду 
вольфраму. Підвищення зносостійкості спечених твердих сплавів ВК, ТК та 
ТТК нанесенням 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 
сплавів. 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 
експлуатаційні властивості, структура та галузі застосування 
мінералокераміки на основі оксиду алюмінію.  

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

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

Технологічні процеси одержання абразивного інструменту на основі 
алмазів, кубічного нітриду бору та вюрцитоподібного нітриду бору на 
керамічному, металевому та органічному зв'язуючому. 
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Дисципліна –  «Технологія нанесення та властивості покриттів»  

Призначення покриттів і їх значення для промисловості. Основні 
методи нанесення покриттів, історія розвитку. Сучасний стан технологій і 
обладнання напилених покриттів. Класифікація способів нанесення 
покриттів і їх застосування в техніці.  

Плазмові способи напилення покриттів. Плазмотрони, конструкції і 
принцип роботи, конструкційні особливості плазмотронів. Багатодугові 
плазмотрони. Промислові установки для газового напилення. Переваги і 
недоліки плазмового напилення. 

Електродугова металізація. Принцип роботи і схема розпилювальних 
головок електрометалізаторів. Особливості розпилення. Конструкційні 
особливості електрометалізаторів ЕМ-12, ЕМ-14, ЕМ-15 та комплекту 
дугової металізації КДМ-2. Переваги і недоліки електродугової металізації. 

Джерела струму плазмових і електродугових установок. Вольтамперні 
характеристики. Система збудження дуги. 

Тигельний і індукційний способи напилення покриттів. Загальна 
характеристика і принцип роботи. Переваги і недоліки. 

Газоповітряний спосіб напилення. Короткі відомості про гази, які 
застосовуються, схеми пальників і їх особливості. Конструкції 
газополум’яних сопел. Інжекторні і безінжекторні розпилювачі. Пристрої для 
транспортування порошків. Переваги і недоліки газоповітряного напилення. 
Газокисневий спосіб напилення покриттів (детонаційно - газове напилення). 
Загальні відомості про детонацію і рух газопорошкових сумішей. Схеми 



роботи детонаційних установок. Конструкції стволів установок і дозаторів 
порошку. Апаратура і обладнання для нанесення покриттів. Схема АДК, 
потужність та характеристика одержаних покриттів. Параметри 
детонаційного напилення та їх взаємозв’язок. Оптимізація параметрів 
детонаційного напилення. Переваги і недоліки детонаційного напилення. 
Області застосування. 

Загальна характеристика вакуумно-конденсаційних способів 
напилення. Випаровування матеріалів. Основні закономірності. Закон Рауля, 
правило Ленгмюра. Розпилення. Конденсація. Коефіцієнт конденсації і схема 
утворення покриття. 

Напилення покриттів термічним випаровуванням. Способи 
випаровування-розпилення матеріалів. Конструкції випаровувачів і способи 
нагріву розпилюваних матеріалів. Установки термічного напилення. 

Напилення покриттів вибуховим розпиленням матеріалів. Способи 
розпилення та застосування дуги низького тиску. Установки, їх 
характеристика. Переваги і недоліки способу.  

Напилення покриттів йонним розпиленням. Механізми розпилення. 
Ефективність і коефіцієнт розпилення. Діодна і тріодна схеми йонного 
розпилення. Магнетронна схема йонного розпилення. Установки, їх 
характеристика. Переваги і недоліки способу.  

Реакційне напилення покриттів. Особливості реакційного напилення. 
Схема процесу, установок. Переваги і недоліки. 

Загальні відомості про порошкові і проволочні матеріали для 
напилення. Технологія одержання матеріалів для напилення. Способи 
металотермії, розпилення, агломерація. Одержання плакованих порошків. 
Матеріали які випускаються, їх характеристика та позначення. 

Загальні відомості по технології газотермічного і вакуумно-
конденсаційного способів нанесення покриттів. Основні параметри 
напилення і схема технологічного процесу. Схеми підготовки поверхні для 
напилення газотермічним і вакуумно-конденсаційним напиленням. 
Підготовка матеріалів які напилюються. 

Технологічні особливості газотермічних способів напилення покриттів. 
Загальні параметри газотермічного напилення і їх вплив на процес 
напилення. Напилення покриттів із різних матеріалів, металів, металевих 
сплавів, сполук та їх сумішей. 

Технологічні особливості вакуумно-конденсаційного напилення і їх 
вплив на ефективність процесу напилення. 

Обробка напилених покриттів. Механічна, хіміко-термічна та ін. 
Контроль якості покриттів. Визначення міцності зчеплення покриття з 
основою, твердості, пористості, газопроникності. Клейова та штифтова 
методики. Визначення товщини покриття. Апаратура та її характеристика. 

Вибір типу покриття, його складу і товщини. Вибір матеріалів покриття 
і способу його напилення. 
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ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
         При підготовці відповідей на питання білетів можна користуватись 

довідковою літературою: 

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

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

Радомысельський и др.; Отв. Ред. И.М. Федорченко. – Киев: Наук. 

думка, 1985. – 624 с. 

2. Газотермические покрытия из порошковых материалов: Справочник / 

Ю.С. Борисов, Ю.А. Харламов, С.Л. Сидоренко, Е.Н. Ардатовская. – 

Киев: Наук. думка, 19875. – 544 с. 

 

Не можна користуватися підручниками, навчальними посібниками, 

методичними вказівками. 

 

 

 



Критерії оцінювання відповідей 
 

вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами 
підготовки спеціалістів та магістрів 

за спеціальністю  
“Композиційні та порошкові матеріали, покриття” 

 
       Оцінювання відбуваєтьсяя за відповідями на екзаменаційні білети, які 
вміщують три питання з фахових дисциплін за бальною системою. 
Максимальна  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 
екзаменаційного 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 
екзаменаційного білету з розкриттям фізичної сутності процесу, явища, 
властивості та інш. та, при необхідності, аналітичним його описом. При 
цьому при аналітичному описі були допущені незначні похибки або опис 
проведений не у повному 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 
допущені суттєві похибки.  
 
        Менше за 65 балів виставляється при відсутності відповіді на одне з 
питань. 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. Закономірності процесів отримання порошків 
механічними методами. Закони подрібнення. 

 
Механічні методи отримання порошків – це такі методи, у процесі 
виконання яких  майже не відбувається зміни складу матеріалу. 

       Подрібнення характеризують ступенем подрібнення: 

                                                             кін

поч
d
di =

    ,                             
 

де dпоч – початковий розмір частинок; dкін – кінцевий розмір частинок. 
 
 
    У теорії подрібнення найважливіший чинник – вибір загального 
параметра, що характеризує роботу того чи іншого апарата. Останнє 
залежить від багатьох чинників. Для кульового млина – це швидкість його 
обертання барабана, співвідношення діаметра і довжини барабана, 
співвідношення діаметрів молольних  тіл і густин матеріалу, з якого вони 
виготовлені. Для вібраційного млина важливі завантаження, частота й 
амплітуда коливань, для струминних – швидкість газу, кількість частинок у 
суміші з газом, довжина розгінних трубок і температура газу. У вихрових 
млинах важливе значення мають розміри початкових частинок, швидкість 
обертання пропелерів та ін.  
        Зазвичай, розробляючи чи вибираючи ту чи іншу машину, виходять з 
оптимальних значень виходу готової продукції заданої дисперсності на 
одиницю витрат енергії. Саме тому затрати енергії для оптимально 
вибраного режиму подрібнення є визначальним чинником. 
    Залежність між дисперсністю подрібнюваних матеріалів і затратами 
енергії на процес подрібнення називають законом подрібнення.  
     По  Ріттингеру вся робота, яка витрачається на подрібнення тіла, 
залежить від ступеня подрібнення наступним чином: 

),1(6 2
00 −== iDAFAA  

 
де    i – ступінь подрібнення. 

 
 

   Закон Кірпічова – Кікка грунтується на теорії пружності, відповідно до 
якої для руйнування ідеально крихкого тіла об’ємом V  потрібно витратити 
енергію
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де  0σ   – межа міцності; E  – модуль Юнга. 
     
        По Ходакові таке рівняння має вигляд: 
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де Sm – питома поверхня гранично розмеленого порошку, розміри всіх 
частинок якого x ≤  xmin. 
    Графічний вигляд цього рівняння зображено на рис. 2.19. 
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Рис. 2.19.  Залежність питомої поверхні порошку кварцю від затрат 

енергії 
 

Питання 2. Аналітичний опис процесів ущільнення порошків. 
 

Аналитическое описание процес сов прессования можна описать с 
помощью уравнений прессования. 

1. Ждановича Г.М. 
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где вн ξξ ,  – коэффициент бокового давления соответственно на 
наружную и внутреннюю боковую поверхность прессовки (слагаемое вξ  
пропадает в случае отсутствия последней); вн LL ,  – длина параметров или 
контуров соответственно наружной и внутренней боковых поверхностей 
прессовки; внf  – коэффициент внешнего трения прессовки о стенки пресс-
формы; нS  – номинальная  площадь сечения прессовки. Величина constA = , 
однако, если одна из величин constLLconstS вн ≠≠ ,, , то и constA = . 

2. Кунина и Юрченка: 
p

np e
k α

α
γγ −−= 0 .    

Уравнение выражает закон пластического прессования 
порошкообразных тел в интегральной форме. В него входят три константы 
(параметра), характеризующие уплотняемый материал: npγ  – условная 
предельная плотность; 0k  – начальный коэффициент прессования, г/(кг·см); 
α  – коэффициент потери сжимаемости, см2/кг. 
    Визначення сталих рівняння 0,, Kпрγα  графічним методом. 
     

 
 

4.  Бальшина М.Ю. 
max)1( LgPLLgP +−β−=  або СLLgP +−β−= )1(  

   де  L,C  - сталі рівняння; β  - відносний об’єм пре совки, Рmax – тиск при 
якому досягається стовідсоткова щільність пре совки.  Сталі рівняння можна 
визначити графічним методом. 
 

 
 
        Питання 3. Порошкові магнітотверді матеріали. Склад та 
технологічні варіанти отримання виробів з них.   
 



     До магнітго-твердим матеріалам (постійні магніти) відносяться 
матеріали, які володіють високими значеннями залишкової магнітної 
індукції, коерцитивної сили, магнітної енергії. Важливою характеристикою 
таких матеріалів є крива розмагнічування (рис). 
 
 

 
 
Рис.   –  Крива розмагнічування та магнітної енергії постійних магнітів. 
 
Магнітна енергія може бути визначена за формулою: 
 

π
=

8
AA

A
HBW , 

 
де  ВА – індукція;    НА- розмагнічуючи поле 
 
 
Максимальне значення магнітної енергії буде при полі НD і індукції ВD. 
 
По складу магнітно-тверді матеріали можуть бути поділені на : 
 
 

- магніти з дисперсно- твердіючих сплавів (Fe-Ns-Al-Co) – 
ЮНД4;ЮРДК15;  

 
- ЮНДК34Т5А; ЮНДК38Т7; 
 
- магніти з дисперсних порошків заліза та кобальтових сплавів; 
 
- магніти з порошків сплавів на основі рідкоземельних елементів 

(РЗЕ). 
 

Технологія виготовлення, наприклад  магнітів зі сплаву типу альніко. 
 
 
 
 



Вихідні матеріали (Fe,Al)                                   Порошки   Fe, Ni,Co,Cu 
 

                               Змішування 
 
                                  Плавління 
 
                              Розпилювання 
 
                                     Просів 
 
                   Залізо алюмінієва лігатура 
 
                         Змішування (16-24 год.) 
                                     
                  Пресування (1000-1600 МПа) 
 
 
                 Спікання (1280-13500,2-15 год.)                                  Попереднє 
спікання 
 
              Термомагнітна обробка                               Допре совка             
Механічна обробка 
 
                                                                                                          Кінцеве 
спікання 
 
                                                                                                        Термомагнітна 
обробка 
 
                                               Готовий виріб 
 
 

Питання 4. Методи нанесення композиційних покриттів. 
Характеристика явищ, що супроводжують напилювання 
композиційних покриттів. 

                                                
Композиційні покриття можна наносити газотиермічними методами. 

Газотермічні покриття  поділяються на такі основні види: 
газополуменеве напилення (ГН) – газотермічне напилення, при якому 

для напилення використовується струмінь продуктів горіння суміші газів, 
які спалюються за допомогою пальника; 

детонаційне напилення (ДН) – газотермічне напилення, при якому для 
напилення використовується струмінь продуктів детонації; 

електродугове напилення (ЕДН) – газотермічне напилення, при якому 
нагрівання металу у вигляді дроту, стержня або стрічки здійснюється 



електричною дугою, а диспергування – струменем стиснутого газу 
(повітря); 

плазмове напилення (ПН) – газотермічне напилення, при якому для 
напилення використовується плазмовий струмінь. 

Окрім того  має місце: "холодне" газодинамічне напилення; лазерне 
напилення; напиленням у контрольованій атмосфері;напиленням у 
динамічному вакуумі. 

Крім перелічених процесів, останнім часом застосовуються так звані 
гібридні процеси, при яких для нагрівання напилюваного матеріалу 
використовують декілька джерел, наприклад: детонація та плазма, 
лазерний промінь та плазма і т. ін. 

 
Узагальнена схема газотермічного : 

 
Рис. Узагальнена схема процесу напилювання покриттів: 

1 – генератор напилюваних частинок; 2 – потік напилюваних 
частинок; 3 – напилене покриття; 4 – напилюваний виріб 

 
У першому наближенні – це дистанція напилення L, кут розкриття 

потоку частинок ϕс, тиск навколишнього середовища Рс, кут зустрічі 
потоку з поверхнею напилення αп, діаметр плями напилення dп, величина 
перекриття проходів lп, температура напилюваного виробу Тв. 

На явища, що супроводжують прцес ГТН впливають: 
Конструктивні параметри розпилювача, які  характеризують вплив 

конструктивних елементів розпилювача на процес напилення. Для більшості 
газотермічних методів напилення найбільш важливим конструктивним 
параметром є геометрія сопла або ствола розпилювача;  

Параметри, які характеризують режим роботи розпилювача, –  це 
переважно енергетичні параметри, які визначають процес розпилення 
матеріалу: потужність дуги, електронного променя, жевріючого 
електричного розряду, вид і витрати розпилюючих і горючих газів. 

Параметри, пов’язані з розпилюваним матеріалом. Це діаметр і 
форма частинок порошку, дроту, геометрія мішеней при вакуумному 
розпилюванні та ін.  



Параметри, які характеризують умови напилення покриттів. 
Загальним параметром для газотермічного і вакуумного конденсаційного 
методів напилення є: дистанція напилення L, тиск навколишнього 
середовища Рс, кут зустрічі потоку з поверхнею напилення αп, діаметр 
плями напилення dп, величина перекриття проходів lп, температура 
напилюваного виробу Тв, швидкість переміщення плями та ін. 

Параметри потоку при напиленні покриттів. При газотермічному 
напилюванні утворюються в основному двофазні потоки. Напилювані 
частинки рухаються в струмені розпилюючого газу.  

У двофазних потоках необхідно враховувати параметри струменя: 
ентальпію, температуру, швидкість тощо, які інколи кардинально 
впливають на стан напилюваних частинок. 

Перераховані параметри впливають на такі явища, що мають місце 
при напилюванні композиційних покриттів:  

Нагрів матеріалу, що супроводжується теплообміном з 
газополуменевим  або плазмовим потоком; 

Плавлінням компонентів композиційного покриття. При цьому 
параметр тяжкості плавління, наприклад для двокомпонентних плакованих 
композиційних порошків, для визначається за формулою: 
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де  2
1

1
1 ,cc  – еквівалентні теплоємкості ядра і плакуючої оболонки;  2

2
1
2,cc  – 

теплоємкість ядра і плакуючої оболонки;   21, γγ  – щільність матеріалу ядра 
і плакуючої оболочки;  

1плT  – температура плавління матеріалу ядра;   

2плT  – температура плавління матеріалу оболонки;   1m аа – аа ваговий 
вміст плакуючої оболонки, %. 

Взаємодією компонентів покриття. Останнє визначається умовами 
взаємодії складових, видом діаграм стану, які утворюють компоненти та 
іншим. 
 
                           
 
 
 
Розробники програми: 
 
                                                                                           / проф. Степанчук А.М./ 
                              
                                                                                           / доц. Білик І.І./ 


