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Змістовна частина програми з дисципліни 
 

“Металознавство” 
 

 

          В с т у п 
 Значення металознавства в системі підготовки бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів інженерного матеріалознавства. Основні завдання дисципліни. 
Короткий історичний нарис розвитку металознавства як науки. 

        Атомно-кристалічна будова металів. Характерні фізичні та хімічні 
властивості металів. Метали в періодичній системі елементів. 
         Кристалічна будова металів. Основні типи кристалічних решіток  
металів, їх характеристики. 
        Точкові дефекти кристалічної будови.  

         Кристалізація металів. Будова рідких металів. Схожість рідкого та 
твердого станів речовини.  
 Закономірності кристалізації металів та сплавів. Утворення центрів 
кристалізації та ріст кристалів. Криві охолодження. 
 Будова металевих зливкив і виливок. Усадочні явища. Ліквація в 
металах. 
          Пластична деформація та рекристалізація. Пружна та пластична 
деформація металів.  
         Наклеп металу. Залежність міцності металу від густини дислокацій. 
Шляхи підвищення міцності. 
           Рекристалізація первинна, збиральна, вторинна. Холодна, тепла та 
гаряча пластична деформація. 
 
         Фази в металевих сплавах. Загальна характеристика будови сплавів. 
Фазові та структурні складові сплавів. Хімічні сполуки в металевих сплавах. 
Валентні сполуки. 
 Тверді розчини, їх типи та загальні властивості. Фактори, які керують 
утворенням твердих розчинів. Розчини заміщення, проникнення та 
вилучення. Упорядковані тверді розчини.  
         Діаграми стану подвійних систем. Металеві системи й їх стани. 
Загальна характеристика діаграм стану. Методи побудови та зображення 
подвійних діаграм стану. Правило відрізків. 
 Діаграма стану системи, яка утворює безперервний ряд рідких і 
твердих розчинів. 



   Залізовуглецеві сплави. Місце та значення залізовуглецевих сплавів 
у сучасній техніці. Властивості чистого заліза. Будова та властивості 
цементиту та графіту. Структурні складові залізовуглецевих сплавів. 
   Вуглецеві сталі, їх класифікація та позначення марок. 
         Кольорові метали та сплави. Сплави на основі міді, алюмінію, нікелю 
та титану. Властивості чистих компонентів. 
 Підчіпникові сплави, їх класифікація. Оливовисті (свинцевисті) бронзи. 
Баббіти на основі цини (олова) й олива (свинцю). Цинкові й алюмінієві 
підчіпникові сплави. Порошкові сплави. Переваги та недоліки кожної групи 
підчіпникових сплавів. 
  
Рекомендована література 
 
1. Бялік О.М., Черненко В.С., Писаренко В.М., Москаленко Ю.Н., 
    Металознавство. –К.: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2002. –384 с. 
2.Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. –М.: Машиностро- 
   ение, 1990. –525 с. 
3.Гуляев А.П. Металловедение. –М.: Металлургия. –1986. –542 с. 
4. Черненко В.С., Дудка О.І., Писаренко В.М., Голуб Л.В. Діаграми стану 
   потрійних систем. –К.: ІЗМН, 2000. –90 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Змістовна частина програми з дисципліни 
 

“Основи отримання порошкових та композиційних матеріалів” 
 
Вступ 
 
Загальна характеристика порошкової металургії, як метода 

одержання порошкових та композиційних матеріалів і виробів. 
Властивості порошків. Хімічні, фізичні та технологічні властивості 

порошків. Методи визначення та контролю властивостей порошків. 
Практичне значення визначення та контролю властивостей порошків. 

   
 Механічні методи одержання порошків 
  
Загальні положення.  Отримання порошків металів та сплавів в 

кульових, вібраційних, атриторних, планетарних, струменевих  та вихрових 
млинах. 

 
  Фізико-хімічні методи одержання порошків 
 

             Одержання порошків металів та сплавів відновлюванням оксидів 
та солей металів. Основи термодинаміки відновлювальних процесів. Вплив 
різних факторів на формування структури та властивостей порошків, які 
одержуються. 

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, розплавів 
солей металів. Одержання порошків металів автоклавним методом, 
цементацією та міжкристалітною  корозією.  Фізико-хімічні основи методів. 
Вплив різних факторів  на формування структури та властивостей порошків 
та техніко-економічні показники процесів. 

Газофазні методи одержання порошків. Одержання порошків металів 
дисоціацією карбонілів, випарюванням-конденсацією.   

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. 
         Отримання порошків тугоплавких сполук. Отримання карбідів та 
нітрідів, боридів та силіцидів перехідних металлів. Класифікація методів .         

          Формування порошкових тіл 



Загальні закономірності ущільнення порошкових тіл. 
Закономірності ущільнення пластичних та крихких порошків. Вплив 
властивостей порошків та їх структури на їх ущільнення. Вплив різних 
факторів на розподіл щільності у формовках.  

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.  

Варіанти формування. Ізостатичне формування, пресування 
прокаткою, мундштучне  пресування, швидкісне пресування, без 
деформаційне формування. Закономірності пресування різними методами та 
вплив різних факторів на властивості пресовок 

 
 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. оверхневий натяг як рушійна сила спікання. 
Капілярний тиск. Механізми спікання. 

Спікання в реальних умовах. Вплив температури, часу, властивостей 
вихідних порошків та формовок, умов спікання  на кінетику процесів 
спікання та формування структури і властивостей виробів.  

Спікання багатокомпонентних систем. Закономірності та кінетика 
спікання багатокомпонентних систем у твердій фазі. 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.  

 
Технологія порошкових та композиційних матеріалів 

 
Матеріали тріботехнічного призначення. Композиційні спечені 

антифрикційні матеріали. Загальні відомості про антифрикційні матеріали і 
умови їх роботи.  

Технологія виготовлення композиційних антифрикційних матеріалів.  
          Спечені високопористі проникні матеріали. Технолопчні варіанти 
виготовлення високопористих проникних матеріалів. 
          Спечені фрикційні матеріали.   Основні типи фрикційних матеріалів. 
Класифікація фрикційних матеріалів по призначенню.  
         Технологія виробництва фрикційних виробів. Вплив технологічних 
параметрів виготовлення фрикційних матеріалів на їх властивості. 



          Спечені матеріали конструкційного призначення.    Класифікація, 
властивості та призначення спечених конструкційних матеріалів. Технологія 
виготовлення виробів із конструкційних спечених матеріалів.  
       Спечені матеріали електротехнічного призначення. Спечені 
контактні матеріали. Технологічні варіанти виготовлення матеріалів 
контактів.  
        Спечені магнітом'які та магніто-твердих матеріали.  Класифікація, 
властивості та призначення спечених магнітних матеріалів. Технологія 
виготовлення магнітних матеріалів. 
       Тугоплавкі безкисневі сполуки та матеріали за їх участю.          
Класифікація, властивості та призначення тугоплавких сполук. Технологія 
виготовлення деталей із тугоплавких сполук.  

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.  

Технологічні варіанти одержання виробів із твердих сплавів та 
надтвердих матеріалів.  
 
                                      Рекомендована література 
 

1. Степанчук А. М. Теоретичні та технологічні основи отримання 
порошків металів, сплавів та тугоплавких сполук. – К.: НТУУ”КПІ”, 
2007. – 353 с. 

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

материалов.-  Киев: УМК ВО , 1992. –175с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приклад екзаменаційного білету додаткових вступних випробувань до 

вступу на 1 курс на навчання за програмою бакалавра 
 

По кафедрі Високотемпературні матеріали та порошкова металургія 
 
 

Спеціальність:     132 Матеріалознавство 
 

Спеціалізації:  1. Матеріалознавство порошкових композиційних   матеріалів та 
покриттів   

                          2. Нанотехнології і комп’ютерний дизайн матеріалів 
 

 
 

НТУУ «КПІ» 
 
 

Спеціальність:  132 Матеріалознавство       
 
 Дисципліна: Додаткові випробування                             
                                                              

Білет № Х 
 

    1.  Діаграми стану подвійних систем. Загальна характеристика діаграм 

стану. 

2. Сутність методу отримання  порошків металів та сплавів 

відновлюванням оксидів та солей металів.  

3. Порошкові конструкційні матеріали. Узагальнена технологічна схема 

виготовлення конструкційних матеріалів. 
        

Затверджено на засіданні кафедри  ВТМ та ПМ 
протокол       №   від                     2016 р. 

 
        Зав. кафедрою                   Степанчук А.М.    Екзаменатор:     Комісія. 
 

Рейтингова система 
 оцінювання відповідей на додаткових випробуваннях при вступі на навчання 

на 1 курс 
По кафедрі Високотемпературні матеріали та порошкова металургія 



 
Спеціальність:     132 Матеріалознавство 

 

Спеціалізації:  1. Матеріалознавство порошкових композиційних   матеріалів та 
покриттів   

                          2. Нанотехнології і комп’ютерний дизайн матеріалів 
 
 
 
 

Сума вагових балів відповідей на питання білету складає  100 балів. 
 

                                         321 пппRD
k

++= ∑  = 100 балів 

Максимальна кількість балів, яка виставляється за відповіді на питання 
наступна: 

Питання 1 – 30 балів; 
Питання 2 – 30 балів; 
Питання 3 – 40 балів.           
 

Зміст відповіді 1,2 
питанная 

3 
питання 

 
     Абітурієнт дав повну відповідь на поставлене питання. 
Аргументує відповідь. Приводить у повному обсязі аналітичний 
(хімічний опис – рівняння хімічних реакцій та інш.) Відповіді на 
запитання демонструють володіння абітурієнтом знаннями у даній 
галузі (напряму навчання, спеціальності)   

28-30 

 
 

39-40 

    Абітурієнт дав повну відповідь на поставлене питання. 
Аргументує відповідь. Приводить у повному обсязі аналітичний 
(хімічний опис – рівняння хімічних реакцій та інш.) Відповіді на 
запитання демонструють володіння абітурієнтом знаннями у даній 
галузі (напряму навчання, спеціальності). 
     Відповіді на запитання є вірними по сутності, але не завжди 
достатньо повні та аргументовані. 
   

22-27 

 
 
 

31-37 

 
   Абітурієнт дав по суті вірну відповідь на питання. Але у цілому 
відповідь на питання не повна, припущені істотні неточності, 
відсутня аргументація відповідей.   
   Абітурієнт не у достатній мірі орієнтується у поставлених 
запитаннях. 
 
  

19-21 

 
 
 
 

27-30 

 
Абітурієнт практично не дав повну відповід на питання . Є суттєві 
похибки у наведеному аналітичному описі або при написанні 

хімічних рівнянь. 
 

Менше 19

 
Менше 

24 



 
Для виставлення кінцевих оцінок до екзаменаційної відомості RD переводиться у 
традиційні та ECTS оцінки відповідно до таблиці. 

 
Таблиця   –  Шкала рейтингового оцінювання відповідей абітурієнтів 

Значення рейтингу  
RD 

Оцінка ECTS 
та ії визначення 

Традиційна 
екзамен. 
оцінка 

Традиційна 
залікова 
 оцінка 

0,95R≤RD 95–100 балів А – відмінно  Відмінно 
0,85R≤RD<0,95R 85–94 балів В – дуже добре 
0,75R≤RD<0,85R 75–84 балів  С – добре Добре 

0,65R≤RD<0,75R 65–74 балів D – задовільно 

0,60R≤RD<0,65R 60–64 балів 
Е – достатньо 
(задовольняє  
мінімальні критерії) 

Задовільно 

Зараховано

RD<0,6R : RD<60 балів FX – незадовільно Незадовільно незарахова
но 

  
   

 
 
 
 
Розробники програми:                    проф. Степанчук А.М. 
 
                                                           Доц. Білик ІІ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


