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ПЕРЕДМОВА 
Вивчення дисциплін „Технологія конструкційних матеріалів і 

матеріалознавство” та «Матеріалознаство та технологія матеріалів»  
передбачає засвоєння навчального матеріалу у формі аудиторної та 
позааудиторної (самостійної) робіт. Самостійна робота покликана 
орієнтувати студентів на інтенсивну роботу з вивчення теоретичних 
і практичних питань машинобудування, формувати практичні нави-
чки роботи зі спеціальною літературою, здатність до критичного 
осмислення здобутих знань. Вона може виконуватися вдома, бібліо-
теці чи аудиторіях і повинна базуватися на систематичному вивчен-
ні лекційного матеріалу, питань, розглянутих на інших видах занять 
та проблемних питаннях, досліджених самостійно. Кінцевою фор-
мою самостійної роботи є підготовка до підсумкового контролю – 
заліку. 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені 
відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і включа-
ють тематичний план, загальні рекомендації до організації самос-
тійної роботи з дисципліни та список рекомендованої літератури. 

 
1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
Дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів і матеріало-

знавство” та «Матеріалознаство та технологія матеріалів» виклада-
ється з метою дати майбутнім інженерам-механікам основи теоре-
тичних знань стосовно до будови та властивостей металевих спла-
вів, а також ознайомити з методами металографічного контролю 
якості металопродукції та мікроструктурних досліджень найваж-
ливіших технічних матеріалів. 

Головну увагу у даному курсі приділено вивченню особливос-
тей атомно-кристалічної будови металів, закономірностей процесів 
кристалізації та фазових перетворень у твердому стані, принципів 
легування сталей і чавунів, видів та режимів їхньої термічної об-
робки, технології ливарного виробництва, обробки металів тиском 
і різанням, технології зварювання. Набуті знання сприятимуть фо-
рмуванню сучасних уявлень щодо взаємозв’язків між хімічним 
складом, режимами металургійного процесу і подальшої обробки, 
структурною та властивостями сплавів. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
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 - закономірності формування структури та властивостей сплавів 
чорних металів на різних етапах металургійної переробки; 

 - теорію та технологію термічної обробки сплавів чорних мета-
лів; 

- особливості структури, характерні властивості та галузі вико-
ристання сталей та чавунів серійного виробництва; 

- сучасні методи дослідження мікроструктури та важливіших 
механічних властивостей технічних матеріалів; 

 - технологічні методи отримання заготовок деталей машин, 
конструкцію верстатів та інструменту, а також методи зміцнення 
виготовлених виробів; 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
- здійснювати раціональний вибір сплавів для різноманітних 

призначень; 
- оптимізувати режими термічної обробки з метою досягнення 

необхідного рівня фізико-хімічних та технологічних властивостей; 
- технічно грамотно вибрати матеріал для виготовлення 

конкретних деталей машин, конструкцій або інструменту, методи 
одержання з нього заготовки та призначати методи і режими її 
механічної  і зміцнюючої обробки.  

 
Інформаційний обсяг навчальних дисциплін 

1.1. Дисципліна «Технологія конструкційних матеріалів і  
матеріалознавство» для студентів за напрямами підготовки 

6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503  
«Машинобудування» 
Змістовий модуль 1.  

Будова і властивості металів і сплавів 
Тема 1. Класифікація і будова металів  

Задачі і значення курсу. Роль вітчизняних вчених в створенні 
науки про метали. Сучасне матеріалознавство і його значення в 
народному господарстві. Матеріалознавство як наука про будову 
металів та сплавів, зв'язок з їх властивостями та структурою. 
Метали, металевий тип зв'язку. Класифікація та характерні 
властивості металів. Атомно-кристалічна будова металів. Типи 
кристалічних граток і їхні основні параметри. Анізотропія.  Будова 
реальних кристалів. Дефекти кристалічної будови та їхній вплив на 
фізико-механічні властивості.  
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Тема 2. Формування структури металів  при кристалізації 

Термодинамічні основи, механізм і кінетика кристалізації 
металів. Будова металевого злитку. Поліморфні перетворення в 
металах. Крива охолодження чистого заліза. 

Тема 3. Основи теорії сплавів 
Сплави. Типи фаз, які утворюються при кристалізації сплавів. 

Діаграми фазової рівноваги, методи їх побудови та іхнє 
призначення. Основні типи діаграм стану подвійних сплавів. 
Діаграма стану при повній розчинності компонентів. Діаграма стану 
при нерозчинності компонентів. Діаграма стану при обмеженій 
розчинності компонентів. Діаграма стану для випадку, коли 
компоненти утворюють стійку хімічну сполуку. Правило відрізків. 
Закон Гіббса. 

Тема 4. Пластична деформація і механічні властивості металів 

та сплавів 

Пружна та пластична деформація. Вплив пластичної деформації 
на структуру та властивості металів. Вплив нагрівання 
деформованого металу на його структуру та властивості. 
Повернення, полігонізація, рекристалізація. Холодна і гаряча 
деформація. Механічні властивості. Теоретична та реальна міцність 
металів і шляхи її підвищення. 

Змістовий модуль 2.  
Залізо та його сплави 

Теми 5. Діаграма стану „залізо – вуглець” 

Метастабільна діаграма стану "залізо-цементит". Компоненти, 
фази та структурні складові сталей і білих чавунів, їхні 
характеристики, умови утворення, властивості. Процеси, які 
протікають при температурах, що відповідають лініям діаграми  
стану «залізо-цементит». 

Тема 6. Вуглецеві сталі і чавуни 

Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості сталей. 
Класифікація та маркування вуглецевих сталей. Властивості та 
призначення чавунів. Білий та відбілений чавун. Вплив вуглецю та 
постійних домішок на структуру і властивості чавуна. Сірий,  
високоміцний і ковкий чавуни, їхні структури, маркування і область 
заст 

Змістовий модуль 3.  
Термічна, термомеханічна і хіміко-термічна обробка сталі 
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Тема 7. Теорія термічної обробки сталі 

Перетворення при нагріванні сталі. Вплив розміру зерна на 
механічні та технологічні властивості сталі. Вплив легуючих 
елементів на ріст зерна аустеніту. Перетворення переохолодженого 
аустеніту. Перлітне перетворення. Продукти перлітного 
перетворення та їх властивості. Проміжне перетворення.  
Мартенситне перетворення. Мартенсит, його будова і властивості.  
Вплив легуючих елементів на мартенситне перетворення. Вплив 
легуючих елементів на ізотермічний розпад переохолодженого 
аустеніту. Критична швидкість гартування та фактори, які 
впливають на неї. Перетворення при нагріванні загартованої сталі. 
Вплив легуючих елементів на перетворення при відпусканні.  

Тема 8. Технологія термічної обробки сталі 

Види відпалу. Нормалізація сталі. Гартування сталі. Способи 
гартування сталі. Гарттівні середовища. Загартовуваність і 
прогартовуваність сталі, і фактори, які впливають на них. 
Відпускання сталі. Види і призначення відпуску. Покращення сталі. 
Поверхневе гартування, його види та області застосування. 

Тема 9. Хіміко-термічна і термомеханічна обробка сталі 

Фізико-хімічні основи хіміко-термічної обробки (ХТО) сталі. 
Процеси, які протікають при ХТО сталі і основні її параметри. 
Призначення і види цементації. Цементація в твердому 
карбюризаторі. Газова цементація. Термічна обробка після 
цементації. Область застосування цементації. Нітроцементація та 
ціанування сталі. Переваги, недоліки та область використання. 
Азотування сталі. Переваги азотування. Область використання 
азотування та сталі для азотування. Силіціювання. Борування. 
Дифузійна металізація. Термомеханічна обробка 

Змістовий модуль 4.  
Конструкційні та інструментальні матеріали 

Тема 10. Леговані сталі 

Легуючі елементи в сталі, їхні вплив на поліморфізм заліза і на 
ферит. Карбидна фаза в легованих сталях. Вплив легуючих 
елементів на перетворення в сталі. Класифікація і маркування 
легованих сталей. Основні групи легованих сталей: конструкційних, 
інструментальних, з особливими властивостями. 

Тема 11. Кольорові метали та сплави 
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Мідь і її сплави. Алюміній і його сплави. Магній і його сплави. 
Титан і його сплави. Сплави на основі свинцю та олова.  

Тема 12. Неметалеві, композитні та порошкові матеріали 

Пластмаси, їх класифікаціяі властивості. Гума, її склад і 
властивості. Загальні відомості про композитні матеріали, їх 
властивості та класифікація. Загальні відомості про порошкову 
металургію. 

Змістовий модуль 5.  
Основи технології ливарного виробництва 

Тема 13. Фізичні основи ливарного виробництва 

Загальна характеристика ливарного виробництва. Сучасний стан, 
місце і значення ливарного виробництва в машинобудуванні. 
Переваги і недоліки ливарного виробництва. Ливарні сплави і їх 
властивості. Рідкотекучість, усадка ливарних сплавів. Процеси, що 
відбуваються при заповненні ливарної форми, затвердінні металу у 
формі. Дефекти виливок і способи їх запобігання. Класифікація 
способів лиття. Техніка безпеки у ливарному виробництві. 

Тема 14. Технологія виготовлення виливок в піщано-глиняних 

формах 

Модельний комплект. Формувальні та стержневі суміші та їх 
властивості. Ливникові системи. Послідовність виготовлення 
виливок в піщаних формах. Ручне та машинне формування. 
Виготовлення стержнів. Складання і заливання ливарних форм. 
Охолодження, вибивання і очищення виливок. 

Тема 15. Виготовлення виливок спеціальними способами лиття. 

Лиття в оболонкові форми. Суть способу, формувальні суміші. 
Особливості технології лиття в оболонкові форми. Виготовлення 
виливок за плавкими моделями. Модельні склади і формувальні 
матеріали. Послідовність виготовлення виливок. Лиття у металеві 
форми, переваги та недоліки. Технологічний процес лиття у кокіль. 
Поняття про відцентрове лиття. Схеми відцентрового лиття. 
Технологія лиття під тиском.      

Тема 16.  Технологія виготовлення виливок з різних сплавів 

Агрегати для виплавки чавуну, сталі, алюмінієвих, мідних, 
титанових і магнієвих сплавів у ливарному виробництві. 
Особливості виготовлення виливок з чавуну, сталі, сплавів на 
основі міді, алюмінію і магнію. 

Змістовий модуль 6.  
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Металургія чорних і кольорових металів 
Тема 17. Виробництво чавуну 

Короткі  відомості про розвиток металургії. Основні процеси, які 
застосовуються в металургії. Металургійне паливо і вогнетривкі 
матеріали. Виробництво чавуну. Вихідні матеріали доменної 
плавки, їх підготовка. Будова доменної печі і принцип її роботи. 
Процеси, які відбуваються в доменній печі. Продукція доменної 
плавки. Основні техніко-економічні показники роботи доменних 
печей. Шляхи удосконалення доменної плавки. 

Тема 18. Виробництво сталі 

Виробництво сталі в конвертерах. Суть киснево-конвертерного 
процесу. Будова кисневого конвертера. Вихідні матеріали для 
киснево-конвертерного процесу. Технологія конвертерної плавки. 
Процеси, які протікають в конвертерах.  Отримання сталі в 
електричних печах. Переваги електропечей і їх види. Будова та 
принцип роботи електродугових і індукційних печей. Розливання 
сталі. Пряме отримання заліза із руди. Способи підвищення якості 
сталі. 

Тема 19. Виробництво кольорових металів 

Виробництво міді. Основні мідні руди. Отримання міді із 
сульфідних мідних руд. Виробництво алюмінію. Вихідні матеріали 
для отримання алюмінію. Технологія отримання і рафінування 
алюмінію. Виробництво магнію. Вихідні матеріали для отримання 
магнію. Технологія отримання магнію. Виробництво титану. 
Вихідні матеріали для отримання титану. Магнієтермічний спосіб 
отримання титану. Отримання зливків титану. 

Змістовий модуль 7.  
Основи технології обробки металів тиском 

Тема 20. Фізико-механічні основи обробки металів тиском 

Загальна характеристика обробки металів тиском (ОМТ). 
Сучасний стан, значення і місце ОМТ в машинобудуванні. 
Класифікація процесів ОМТ. Фізико-механічні основи ОМТ. 
Механізм пластичної деформації в металах. Вплив ОМТ на 
структуру і властивості металу. Наклеп і рекристалізація. Поняття 
про холодну і гарячу обробку тиском. Фактори, які впливають на 
пластичність металу. Нагрівання металу при обробці тиском. 
Температурний інтервал гарячої обробки тиском. 

Тема 21. Прокатне виробництво 
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Суть і види прокатування. Основні параметри прокатування. 
Продукція прокатного виробництва. Інструмент і обладнання для 
прокатування. Технологія виробництва основних видів прокату. 

Тема 22. Отримання заготовок деталей куванням, 

штампуванням, пресуванням і волочінням 

Кування. Суть процесу. Основні операції кування. Технологічні 
можливості процесу. Об’ємне штампування. Суть і різновидності 
процесу об"ємного штампування. Маловідходні способи об'ємного 
штампування. Витискування. Суть процесу, різновиди. Листове 
штампування. Роздільні операції листового штампування. 
Формозмінюючі операції листового штампування: гнуття, 
витягування і відбортовка. Області застосування процесу. 
Пресування і волочіння. Суть і види процесів. 

Змістовий модуль 8.  
Обробка металів різанням 

Тема 23.Класифікація металорізальних верстатів. Фізичні 

основи  процесу різання металів 

Рухи у верстатах. Класифікація та маркування металорізальних 
верстатів. Кінематичні схеми металорізальних верстатів.Фізичні 
основи процесу різання і явища, які його супроводжують: процес 
стружкоутворення при різанні металів ї види стружок; усадка і 
наклеп; теплові процеси під час різання; спрацювання і стійкість 
різального інструмента; швидкість різання, що допускається 
різальним інструментом. Материали для різальних інструментів. 
Техніка безпеки при роботі на металорізальних верстатах. 

       Тема 24. Обробка заготовок на токарних верстатах 

Елементи та геометрія токарного різця. Елементи режиму 
різання під час точіння і площа зрізуваного шару. Сили різання прід 
час точіння і потужність, що витрачається на цей процес. 
Технологічний час при точінні. Основні частини токарно-
гвинторізного верстата та їх призначення. Основні пристрої, що 
застосовуються на токарно-гвинторізних верстатах та їх 
призначення. Типи токарних різців.Будова, різновиди та  
призначення лобових, карусельних, револьверних, багаторізцевих 
токарних верстатів, напівавтоматів , автоматів та з числовим 
програмним керуванням (ЧПК). 

Тема 25. Обробка заготовок на фрезерних верстатах 
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Типи фрез і основні види фрезерних робіт. Елементи і геометрія 
циліндричної фрези. Схеми фрезерування. Елементи режиму 
різання під час фрезерування і геометрія зрізуваного шару. Сили, 
крутний момент і потужність під час фрезерування.  Вибір режиму 
різання при фрезеруванні. Основний (технологічний) час 
фрезерування. Будова горизонтально- та вертикально-фрезерного 
верстатів. Будова та призначення універсальної дилільної головки. 
Поверхні, які обробляють на фрезерних верстатах. 

Тема 26. Обробка заготовок на свердлильних верстатах 

Утворення і обробки отворів на свердлильних верстатах. Типи 
свердл. Будова спірального свердла. Зенкери і розвертки. Елементи 
режиму різання при свердлінні. Сили різання, крутний момент і 
потужність при свердлінні. Основний (технологічний) час 
сведління. Роботи, що виконуються на сведлильних верстатах. 
Будова та призначення вертикально- та радіально-свердлильних 
верстатах. 

Тема 27. Обробка заготовок на стругальних, довбальних і 

протяжних верстатах 

Схеми обробки струганням і довбанням. Стругальні та довбальні 
різці. Елементи режиму різання при струганні. Будова, принцип дії 
та призначення поперечно-, поздовжньо-стругального та 
довбального верстатів. Протягання.Елементи і геометрія круглої 
протяжки. Елементи режиму різання при протяганні. Будова та 
принцип дії горизонтально- та вертикально-протяжних верстатів. 

Тема 28. Нарізування зубчастих коліс 

Методи нарізування зубців зубчастих коліс. Нарізування зубців 
методом копіювання і методом обкочування (огинання). Інструмент 
і пристосування. Елементи режиму різання при ззубофрезеруванні. 
Будова та принцип дії зубофрезерних і зубодовбальних верстатів. 

Тема 29. Обробка деталей на шліфувальних верстатах 

Шліфування. Абразивні матеріали та їх зернистість. Типи зв'язок 
і їх характеристика. Шліфувальні круги та їх маркування. Основні 
схеми шліфування. Елементи режиму різання при шлівуванні. Сили 
різання і потужність при шліфуванні. Основний (технологічний) 
час. 

Змістовий модуль 9.  
Зварювання металів 

       Тема 30. Фізична суть зварювання 
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Зварювання як технологічного процесу отримання нероз"ємних 
з"єднань. Фізичні основи процесу зварювання. Класифікація 
способів зварювання, їх коротка характеристика і застосування в 
машинобудуванні. Перспективи зварювального виробництва. 
Техніка безпеки при зварюванні. 

Тема 31. Дугове і газове зварювання 

Дугове зварювання і його суть. Електричні та теплові 
властивоості зварювальної дуги. Ефективна теплова енергія дуги та 
її тепловий баланс. Основні металургійні процеси в зварювальній 
ванні. Ручне дугове зварювання. Зварювальний дріт і електроди, їх 
класифікація і призначення. Зварювання під шаром флюсу. Дугове 
зварювання в середовиці захисного газу, його особливості, переваги 
і сфера застосування. Суть газового зварювання. Характеристика 
горючих газів і кисню, способи їх отримання, зберігання та 
транспортування. Переваги і недоліки газового зварювання. Суть 
газокисневого різання. Елементи режимів газового зварювання і 
різання. Технологічний час. 

Тема 32. Спеціальні способи зварювання 

Сутність і способи контактного зварювання: стикове, точкове, 
шовне. Електронно-променеве зварювання. Суть і схеми 
зварювання електронним променем в вакуумі. Особливості 
електронного променя, як джерела теплоти. Лазерне зварювання. 
Суть і принципова схема процесу. Отримання лазерного променя і 
його характеристика як джерела теплоти. Плазмове зварювання. 
Область застосування, суть і схеми процесу. Термітне зварювання. 
Зварювання тертям, вибухом, ультразвукове. 

 
1.2. Дисципліна «Матеріалознавство та технологія матеріа-

лів» для студентів за напрямами підготовки 6.050601 «Теплое-
нергетика», 6.050602 «Гідроенергетика» 

Змістовий модуль 1 
Будова і властивості металів і сплавів 

Тема 1. Класифікація і будова металів  

Задачі і значення курсу . Роль вітчизняних вчених в створенні 
науки про метали. Сучасне матеріалознавство і його значення в 
народному господарстві. Матеріалознавство як наука про будову 
металів та сплавів, зв'язок з їх властивостями та структурою. 
Метали, металевий тип зв'язку. Атомно-кристалічна будова металів. 
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Типи кристалічних граток і їхні основні параметри. Анізотропія. 
Основні властивості металів. Будова реальних кристалів. Дефекти 
кристалічної будови та їхній вплив на фізико-механічні властивості. 
Координаційне число. Параметри решіток. 

Тема 2. Формування структури металів і сплавів при криста-

лізації 

Термодинамічні основи, механізм і кінематика кристалізації 
металів. Будова механічного злитку. Поліморфні перетворення в 
металах. Криві охолодження металів. Діаграми фазової рівноваги, 
фази та структура в металічних сплавах. 

Тема 3. Основи теорії сплавів 

Діаграми стану при повній розчинності компонентів. Діаграми 
стану при нерозчинності компонентів. Діаграми стану при об-
меженій розчинності компонентів. Діаграми стану для випадку, 
коли компоненти утворюють стійку хімічну сполуку. Правило 
відрізків. Закон Гіббса. 

Тема 4. Пластична деформація і механічні властивості металів 

та сплавів 

Пружна та пластична деформація. Вплив пластичної деформації 
на структуру та властивості металів. Вплив нагрівання 
деформованого металу на його структуру та властивості. 
Повернення, полігонізація, рекристалізація. Холодна і гаряча 
деформація. Механічні властивості.  

Змістовий модуль 2 
Залізо та його сплави 

Теми 5. Діаграма стану „залізо – вуглець” 

Метастабільна діаграма стану "залізо-цементит". Компоненти, 
фази та структурні складаючі сталей і білих чавунів, їхні 
характеристики, умови утворення, властивості. Крива охолодження 
заліза.  

Тема 6. Вуглецеві сталі і чавуни 

Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості сталей. 
Класифікація та маркування вуглецевих сталей. Властивості та 
призначення чавунів. Білий та відбілений чавун. Вплив вуглецю та 
постійних домішок на структуру і властивості чавуна. Сірий,  
високоміцний і ковкий чавуни, їхні структура, маркування і область 
застосування. 

Змістовий модуль 3 
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Термічна і хіміко-термічна обробка сталі 
Тема 7. Теорія термічної обробки сталі 

Перетворення при нагріванні сталі. Вплив розміру зерна на 
механічні та технологічні властивості сталі. Перлітне перетворення. 
Мартенсит, його будова і властивості. Мартенситне перетворення. 
Критична швидкість гартування та фактори, які впливають на неї. 
Перетворення при нагріванні загартованої сталі.  

Нормалізація сталі. Гартування сталі. Способи гартування сталі. 
Гартуючі середовища. Загартовуваність і прокалюваність сталі, і 
фактори, які впливають на них. Відпускання сталі. Види і 
призначення відпуску. Покращення сталі. Поверхневе гартування, 
його види та області застосування.Фізичні властивості хіміко-
термічної обробки (ХТО) сталі. Процеси, які протікають при ХТО 
сталі і основні параметри. Призначення і види цементації. 
Цементація в твердому карбюризаторі. Газова цементація. 
Нітроцементація та ціанування сталі. Азотування сталі. Переваги 
азотування. Область використання азотування та сталі для 
азотування. Силіцування. Борування. Дифузійна металізація.  

Змістовий модуль 4 
Конструкційні та інструментальні матеріали 

Тема 8. Леговані сталі, кольорові метали та сплави 

Легуючі елементи в сталі, їхні впливи на поліморфізм. 
Структурні класи легованих сталей. Маркування легованих сталей. 
Легований чавун. 

Мідь і її сплави. Алюміній і його сплави. Магній і його сплави. 
Титан і його сплави. Сплави на основі свинцю та олова.  

Змістовий модуль 5 
Основи технології ливарного виробництва 

Тема 9. Фізичні основи ливарного виробництва 

Загальна характеристика ливарного виробництва. Сучасний 
стан, місце і значення ливарного виробництва в машинобудуванні. 
Переваги і недоліки ливарного виробництва. Елементи ливарної 
форми. Ливарні сплави і їх властивості. Рідкотекучість, усадка 
ливарних сплавів. Процеси, які проходять при заповненні ливарної 
форми, затвердіння металу у формі. Дефекти виливок і способи їх 
запобігання. Класифікація способів лиття. 

Тема 10. Технологія виготовлення виливок в піщано-глиняних 

формах. Виготовлення виливок спеціальними способами лиття. 
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Модельний комплект. Формувальні та стержневі суміші та їх 
властивості. Літникові системи. Послідовність виготовлення 
виливок в піщаних формах. Ручне та машинне формування. 

 Модельні склади і формувальні матеріали. Послідовність 
виготовлення виливок. Лиття у металеві форми, переваги та 
недоліки. Технологічний процес лиття у кокіль. Поняття про 
відцентрове лиття. Схеми відцентрового лиття. Технологія лиття 
під тиском. Особливості виготовлення виливок з чавуну, сталі, 
сплавів на основі міді, алюмінію і магнію.  
 

Змістовий модуль 6 
Основи технології обробки металів тиском 

Тема 11. Фізико-механічні основи обробки металів тиском 

Загальна характеристика обробки металів тиском (ОМТ). 
Сучасний стан, значення і місце ОМТ в машинобудуванні. 
Класифікація процесів ОМТ. Фізико-механічні основи ОМТ. 
Механізм пластичної деформації в металах. Вплив ОМТ на 
структуру і властивості металу. Наклеп і рекристалізація. Поняття 
про холодну і гарячу обробку тиском. Фактори, які впливають на 
пластичність металу. Нагрівання металу при обробці тиском. 
Температурний інтервал гарячої обробки тиском. 

Тема 12. Прокатне виробництв, кування штампування, 

пресування, волочіння 

Суть і види прокатування. Продукція прокатного виробництва. 
Інструмент і обладнання для прокатування. Технологія виробництва 
основних видів прокату. 

Кування. Суть процесу. Основні операції кування. Технологічні 
можливості процесу. Об’ємне штампування. Суть і різновидності 
процесу об"ємного штампування. Маловідходні способи об'ємного 
штампування. Витискування. Суть процесу, різновидності. Листове 
штампування. Області застосування процесу. Пресування і 
волочіння. Суть і види процесів. 

Змістовий модуль 7 
Обробка металів різанням 

Тема 13. Основи теорії різання 

Матеріали для виготовлення різальних інструментів. Обробка 
на токарних верстатах. Геометричні параметри токарних різців і їх 
вплив на елементи режимів різання, сили різання і потужність. 
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Технологічний час при точінні. Фізичні основи процесу різання і 
явища, які його супроводжують: процес стружкоутворення при 
різанні металів, її види, усадка і наклеп; тепло, що виникає при 
різанні і його розподіл. 

Тема 14. Обробка на фрезерних верстатах 

Типи фрез і основні види фрезерних робіт. Елементи різальної 
частини фрези. Схеми фрезерування. Елементи режиму різання. 
Сили, крутний момент і потужність. Швидкість різання і стійкість 
фрези. Вибір режиму різання при фрезеруванні. Основний 
(технологічний) час. 

Тема 15. Обробка на свердлильних верстатах 

Утворення і обробки отворів на свердлильних верстатах. Типи 
свердл. Будова спірального свердла. Зенкери і розвертки. Елементи 
режиму різання. Сили різання, крутний момент і потужність при 
свердлінні. Основний (технологічний) час. 

Тема 16. Обробка на стругальних, довбальних, шліфувальних 

верстатах 

Схеми обробки струганням і довбанням. Стругальні та 
довбальні різці. Елементи процесу різання. Інструмент і 
пристосування. Елементи процесу різання. 

Зв'язки і зернистість абразивних матеріалів. Види шлівування. 
Стійкість шлівувального кругу. Елементи процесу шлівування. 
Сили різання і потужність. Основний (технологічний) час. 

Змістовий модуль 8 
Зварювання металів 

Тема. 17. Фізична суть зварювання, дугове і газове зварювання 

Визначення зварювання як технологічного процесу отримання 
нероз"ємних з"єднань. Фізичні основи отримання зварювального 
з'єднання. Класифікація способів зварювання, їх коротка 
характеристика і застосування в машинобудуванні. Перспективи 
зварювального виробництва. 

Дугове зварювання і його суть. Ручне дугове зварювання. 
Зварювальний дріт і електроди, їх класифікація і призначення. 
Зварювання під шаром флюсу. Дугове зварювання в середовиці 
захисного газу, його особливості, переваги і сфера застосування. 
Суть газового зварювання. Характеристика горючих газів і кисню, 
способи їх отримання, зберігання та транспортування. Переваги і 
недоліки газового зварювання. Суть газокисневого різання. 
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Елементи режимів газового зварювання і різання. Технологічний 
час. 

Тема 18. Контактне зварювання. Спеціальні способи 

зварювання 

Сутність і способи контактного зварювання, стикове контактне, 
точкове контактне, шовне. Електронно-променеве зварювання. Суть 
і схеми зварювання електронним променем в вакуумі. Особливості 
електронного променя, як джерела теплоти. Лазерне зварювання. 
Суть і принципова схема процесу. Отримання лазерного проміння і 
його характеристика як джерела теплоти. Плазмове зварювання. 
Область застосування, суть і схеми процесу.  

 
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота з дисципліни є обов’язковим елементом ус-
пішного засвоєння оволодіння навчального матеріалу у час, вільний 
від нормованих навчальних занять - лекційних, лабораторних і 
практичних. Її основними видами є робота над лекційним матеріа-
лом; підготовка до лабораторних робіт; опрацьовування рекомендо-
ваної літератури; підготовка до всіх видів контролю. 

Робота над лекційним матеріалом. На лекції викладач надає 
студенту основну інформацію, допомагає опанувати ключові знан-
ня та спрямовує самостійну роботу студента. Тому конспектування 
лекції є першим етапом самостійної роботи студентів. Конспект лек-
ції допомагає в раціональній підготовці до практичних занять і лабо-
раторних робіт, поточного та підсумкового контролю. Правильно 
складений конспект є найбільш ефективним засобом самостійної 
роботи. 

Самостійна робота студентів також є обов’язковою частиною 
навчальної роботи при підготовці до лабораторних робіт. Ці види 
навчального процесу доповнюють і закріплюють теоретичні знан-
ня студентів, розвивають їхню активність, допомагають у набутті 
практичних навичок з навчальної дисципліни. Розпочинати підгото-
вку до цих видів навчальних занять рекомендується після опрацьо-
вування лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно озна-
йомитися з відповідним розділом методичних вказівок і підготува-
ти відповіді на контрольні запитання, подані у них. 
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3. САМОСТІЙНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  
 

3.1. Структура самостійної роботи для студентів денної  
форми навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу (0,5 год на 1 год аудитор-
них занять) – 5 год. 

2. Підготовка до лабораторних робіт (0,5 год на 1 год аудиторних 
занять) – 5 год. 

3. Вивчення матеріалу, який виноситься на самостійне опрацю-
вання – 4 год. 

4. Підготовка до контрольних заходів – 2 год. 
Підготовка до аудиторних занять включає: 
- щотижневе самостійне опрацьовування прочитаних лекцій, і в 

разі виникнення питань, вияснення їх на консультації у викладача; 
- вивчення теоретичного матеріалу за конспектом лекцій і навча-

льною літературою при підготовці до виконання лабораторної ро-
боти. 

Підготовка до контрольних заходів включає вивчення матеріалу, 
що виноситься на поточний контроль. 

 
3.2. Структура самостійної роботи для студентів заочної  

форми навчання 
1. Опрацювання лекційного матеріалу (0,5 год на 1 год аудитор-

них занять) – 2 год. 
2. Підготовка до лабораторних робіт (0,5 год на 1 год аудиторних 

занять) – 4 год. 
3. Вивчення матеріалу, який виноситься на самостійне опрацю-

вання – 18 год. 
4. Підготовка до контрольних заходів – 6 год. 
Підготовка до аудиторних занять включає: 
- щотижневе самостійне опрацьовування навчальної літератури; 
- вивчення теоретичного матеріалу за конспектом лекцій і навча-

льною літературою при підготовці до виконання лабораторної ро-
боти та практичного завдання. 

Підготовка до контрольних заходів включає вивчення матеріалу, 
що виноситься на поточний контроль. 

 
3.3. Тематика і обсяг самостійної роботи студентів 
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3.3.1. Дисципліна «Технологія конструкційних матеріалів і  
матеріалознавство» для студентів за напрямом підготовки 

6.070106 «Автомобільний транспорт» 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

1. Класифікація і будова металів 6 9 

2. 
Формування структури металів  при криста-
лізації 

6 9 

3. Основи теорії сплавів 6 9 

4. 
Пластична деформація і механічні 
властивості металів та сплавів 

6 9 

5. Діаграма стану „залізо – вуглець” 6 9 

6. Вуглецеві сталі і чавуни 6 10 

7. Теорія термічної обробки сталі 6 9 

8. Технологія термічної обробки сталі 6 10 

9. 
Хіміко-термічна і термомеханічна обробка 
сталі 

6 9 

10. Леговані сталі 6 9 

11. Кольорові метали та сплави 6 9 

12. 
Неметалеві, композитні та порошкові 
матеріали 

6 9 

13. Фізичні основи ливарного виробництва 6 9 

14. 
Технологія виготовлення виливок в піщано-
глиняних формах 

6 9 

15. 
Виготовлення виливок спеціальними 
способами лиття 

6 9 

16. 
Технологія виготовлення виливків з різних 
сплавів 

6 9 

17. Виробництво чавуну 6 9 

18. Виробництво сталі 6 9 

19. Виробництво кольорових металів 6 9 
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продовження таблиці 

1 2 3 4 

20. 
Фізико-механічні основи обробки металів 
тиском 

6 9 

21. Прокатне виробництво 6 9 

22. 
Отримання заготовок деталей куванням, 
штампуванням, пресуванням і волочінням 

6 
9 

23. 
Класифікація металорізальних верстатів. 
Фізічні основи процесу різання металів 

6 9 

24. Обробка заготовок на токарних верстатах 6 9 

25. Обробка заготовок на фрезерних верстатах 6 9 

26. 
Обробка заготовок на свердлильних 
верстатах 

6 9 

27. 
Обробка заготовок на стругальних, 
довбальних і протяжних верстатах 

6 10 

28. Нарізування зубчастих коліс 6 10 

29. Обробка деталей на шліфувальних верстатах 6 10 

30. Фізична суть зварювання 6 10 

31. Дугове і газове зварювання 7 10 

32. Спеціальні способи зварювання 7 10 

 Разом 194 296 
 

3.3.2. Дисципліна «Технологія конструкційних матеріалів і мате-
ріалознавство» для студентів за напрямом підготовки  

6.050503 «Машинобудування» 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

1. Класифікація і будова металів 2 6 

2. 
Формування структури металів  при криста-
лізації 

1 3 

3. Основи теорії сплавів 5 15 
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продовження таблиці 

1 2 3 4 

4. 
Пластична деформація і механічні 
властивості металів та сплавів 

5 9 

5. Діаграма стану „залізо – вуглець” 6 8 

6. Вуглецеві сталі і чавуни 2 6 

7. Теорія термічної обробки сталі 2 3 

8. Технологія термічної обробки сталі 4 6 

9. 
Хіміко-термічна і термомеханічна обробка 
сталі 

3 5 

10. Леговані сталі 5 8 

11. Кольорові метали та сплави 7 9 

12. 
Неметалеві, композитні та порошкові 
матеріали 

6 6 

13. Фізичні основи ливарного виробництва 2 3 

14. 
Технологія виготовлення виливок в піщано-
глиняних формах 

5 9 

15. 
Виготовлення виливок спеціальними 
способами лиття 

3 5 

16. 
Технологія виготовлення виливків з різних 
сплавів 

3 3 

17. Виробництво чавуну 4 5 

18. Виробництво сталі 6 6 

19. Виробництво кольорових металів 6 6 

20. 
Фізико-механічні основи обробки металів 
тиском 

3 5 

21. Прокатне виробництво 4 8 

22. 
Отримання заготовок деталей куванням, 
штампуванням, пресуванням і волочінням 

4 8 

23. 
Класифікація металорізальних верстатів. 
Фізічні основи процесу різання металів 

3 5 

24. Обробка заготовок на токарних верстатах 6 10 

25. Обробка заготовок на фрезерних верстатах 6  
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продовження таблиці 

1 2 3 4 

26. 
Обробка заготовок на свердлильних 
верстатах 

5 8 

27. 
Обробка заготовок на стругальних, 
довбальних і протяжних верстатах 

5 7 

28. Нарізування зубчастих коліс 4 7 

29. Обробка деталей на шліфувальних верстатах 5 7 

30. Фізична суть зварювання 1 3 

31. Дугове і газове зварювання 3 9 

32. Спеціальні способи зварювання 4 6 

 Разом 132 210 
 

3.3.3. Дисципліна «Матеріалознавство та технологія матеріалів» 
для студентів за напрямами підготовки 6.050601 «Теплоенергети-

ка», 6.050602 «Гідроенергетика» 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

1. Класифікація і будова металів 4 7 

2. 
Формування структури металів  при криста-
лізації 

4 7 

3. Основи теорії сплавів 4 7 

4. 
Пластична деформація і механічні 
властивості металів та сплавів 

4 7 

5. Діаграма стану „залізо – вуглець” 6 9 

6. 
Вуглецеві сталі і чавуни 
 

5 7 

7. 
Теорія термічної і хіміко-термічної обробки 
сталі 

6 7 

8. Леговані сталі, кольорові метали та сплави 5 7 

9. Фізичні основи ливарного виробництва 5 7 
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продовження таблиці 

1 2 3 4 

10. 
Технологія виготовлення виливок в піщано-
глиняних формах. Виготовлення виливок 
спеціальними способами лиття. 

6 7 

11. 
Фізико-механічні основи обробки металів 
тиском 

5 7 

12. 
Прокатне виробництво, кування, 
штампування, пресування, волочіння 

5 7 

13. Основи теорії різання. 6 7 

14. Обробка на фрезерних верстатах 5 7 

15. Обробка на свердлильних верстатах 5 7 

16. 
Обробка на стругальних, довбальних, 
шліфувальних верстатах 

5 7 

17. 
Фізична суть зварювання, дугове і газове 
зварювання 

5 7 

18. 
Контактне зварювання. Спеціальні способи 
зварювання 

5 7 

 Разом 90 128 

 
4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

Тема 1. Класифікація і будова металів  

Які задачі і значення курсу “Матеріалознавство та технологія 
матеріалів”? Які основні фізичні, хімічні та механічні властивості 
металів? Опишіть основні типи кристалічних решіток металів. Які 
дефекти кристалічної будови? Опишіть вплив дефектів на власти-
вості металів. Які основні способи підвищення міцності металів? 

Тема 2. Формування структури металів  при кристалізації 

Опишіть термодинамічні основи, механізм і кінематика криста-
лізації металів. Яка будова металевого злитку? Опишіть поліморфні 
перетворення в металах. Чому метали при різних температурах ма-
ють різні властивості? 

Тема 3. Основи теорії сплавів 
Опишіть будову і основні типи сплавів. Що таке діаграма стану 

подвійних сплавів? Охарактеризуйте діаграми стану: при повній 
розчинності компонентів; при нерозчинності; обмеженій розчинно-
сті та у випадку утворення стійкої хімічної сполуки. Який зв’язок 
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між структурою та властивостями сплавів? Що таке сплави? Що 
називають компонентами сплаву? Що таке фази сплаву? Які є види 
твердих розчинів? В чому полягає суть правила фаз Гіббса? Що та-
ке діаграма стану сплаву? Які є основні типи діаграм стану двохко-
мпонентних сплавів? Що таке лінія ліквідус? Що таке лінія солідус? 
Що таке евтетика? Які сплави називають доевтектичними? Які 
сплави називають заевтектичними? 

Тема 4. Пластична деформація і механічні властивості металів 

та сплавів 

Опишіть особливості пружної та пластичної деформації? Який 
вплив пластичної деформації на структуру та властивості металів? 
Який вплив нагрівання деформованого металу на його структуру та 
властивості? Який процес повернення, полігонізації, 
рекристалізації. Опишіть процеси холодної і гарячої деформації? 
Які методи визначення механічних властивостей металів? Що таке 
границя міцності і границя пружності металу?  Опишіть теоретичну 
та реальну міцність металів і шляхи її підвищення. 

Теми 5. Діаграма стану „залізо – вуглець” 

Опишіть діаграму стану “залізо-цементит”. Які компоненти, фа-
зи та структурні складові сталей, їхні властивості? Який вплив 
вмісту вуглецю і постійних домішок на властивості сталей? 

Тема 6. Вуглецеві сталі і чавуни 

Як класифікують та маркують вуглецеві сталі. Яка структура, 
властивості, маркування і область застосування сірого, високоміц-
ного і ковкого чавуну? 

Тема 7. Теорія термічної обробки сталі 

Які перетворення відбуваються при нагріванні сталі? Як впливає 
розмір зерна на механічні та технологічні властивості сталі? 
Опишіть вплив легуючих елементів на ріст зерна аустеніту. 
Опишіть перетворення переохолодженого аустеніту. Опишіть 
перлітне перетворення. Опишіть мартенситне перетворення. Що 
таке мартенсит, яка його будова і властивості?  Який вплив 
легуючих елементів на мартенситне перетворення? Який вплив 
легуючих елементів на ізотермічний розпад переохолодженого 
аустеніту? Опишіть критичну швидкість гартування та фактори, які 
впливають на неї. Які перетворення відбуваються при нагріванні 
загартованої сталі? Який вплив легуючих елементів на 
перетворення при відпусканні?  
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Тема 8. Технологія термічної обробки сталі 

Для чого служить термообробка сталей? Які є види відпалюван-
ня? Для чого застосовують рекристалізаційне відпалювання? Для 
чого застосовують низькотемпературне відпалювання? Для чого 
застосовують дифузійне відпалювання? Для чого застосовують по-
вне відпалювання? Для чого застосовують неповне відпалювання? 
Для чого застосовують сфероутворююче відпалювання? Для чого 
служить нормалізація сталей? Яка мета гартування сталей? Як оби-
рають температуру нагріву при гартуванні? Що таке загарто-
вуваність і прогартовуваність сталей? Які є гартувальні середови-
ща? Для чого застосовують низьке відпускання? Для чого застосо-
вують середнє відпускання? Для чого застосовують високе відпус-
кання?  

Тема 9. Хіміко-термічна і термомеханічна обробка сталі 

Для чого служить хіміко-термічна обробка сталей? Що таке ди-
соціація при ХТО?   Що таке адсорбція при ХТО? Що таке дифузія 
при ХТО? Які є основні види хіміко-термічної обробки сталей? Що 
таке цементація? Що таке азотування? Що таке ціанувуння? Як змі-
нюється концентрація вуглецю по товщині у цементованому шарі? 
Які є зони в цементованому шарі? Яка технологія цементації у тве-
рдому карбюризаторі? Яка технологія цементації у газовому карбю-
ризаторі? 

Тема 10. Леговані сталі 

Опишіть основи легування. Які метали називають легуючими? 
Опишіть вплив легуючих елементів на поліморфні перетворення 
заліза. Як маркують леговані сталі. Опишіть конструкційні легова-
ні сталі їх використання в будівництві. Опишіть склад, маркування 
і призначення інструментальних легованих сталей. Який склад і 
властивості металокерамічних і мінералокерамічних твердих спла-
вів? 

Тема 11. Кольорові метали та сплави 

Мідь і її сплави. Алюміній і його сплави. Магній і його сплави. 
Титан і його сплави. Сплави на основі свинцю та олова.  

Тема 12. Неметалеві, композитні та порошкові матеріали 

Який хімічний склад, властивості та призначення сплавів на ос-
нові міді (латуні, бронзи)? Який хімічний склад, властивості та 
призначення сплавів на основі алюмінію? Опишіть властивості і 
призначення гуми, пластмаси, продуктів порошкової металургії і їх 
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використання в народному господарстві. 
Тема 13. Фізичні основи ливарного виробництва 

Охарактеризуйте загальну характеристику ливарного 
виробництва? Які переваги і недоліки ливарного виробництва? Які є 
ливарні сплави і їх властивості? Що таке рідкотекучість, усадка 
ливарних сплавів? Які процеси, що відбуваються при заповненні 
ливарної форми, затвердінні металу у формі? Які є дефекти 
виливок? Вкажіть класифікацію способів лиття. Вкажіть міри 
техніки безпеки у ливарному виробництві. 

Тема 14. Технологія виготовлення виливок в піщано-глиняних 

формах 

Що включає модельний комплект? Які властивості 
формувальних та стержневих сумішей? Яка будова ливникових 
систем? Яка послідовність виготовлення виливок в піщаних 
формах? Яка послідовність виготовлення стержнів? Яка 
послідовність складання і заливання ливарних форм? Опишіть 
технологію охолодження, вибивання і очищення виливок. 

Тема 15. Виготовлення виливок спеціальними способами лиття. 

Яка технологія лиття в оболонкові форми? В чому полягає суть 
способу? Які є формувальні суміші? Які особливості технології 
лиття в оболонкові форми? Яка технологія виготовлення виливок за 
плавкими моделями? В чому суть лиття у металеві форми, переваги 
та недоліки цього способу? Опишіть технологічний процес лиття у 
кокіль. Яка технологія відцентрового лиття? Наведіть схеми 
відцентрового лиття. Як впливають відцентрові сили на формуван-
ня виливка? Від чого залежить вибір розміщення осі обертання 
виливниці? В чому полягає технологія лиття під тиском?     

Тема 16.  Технологія виготовлення виливок з різних сплавів 

Які є агрегати для виплавки чавуну, сталі, алюмінієвих, мідних, 
титанових і магнієвих сплавів у ливарному виробництві? Які 
особливості виготовлення виливок з чавуну, сталі, сплавів на основі 
міді, алюмінію і магнію? 

Тема 17. Виробництво чавуну 

Які є етапи в розвитку металургії?  Які основні процеси 
застосовуються в металургії? Які є види металургійного палива і 
вогнетривких матеріалів. Яка послідовність виробництва чавуну?  
Що служить вихідними матеріалами доменної плавки, як 
відбувається їх підготовка? Яка будова доменної печі і принцип її 
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роботи? Які процеси відбуваються в доменній печі? Що є 
продукцією доменної плавки? Які основні техніко-економічні 
показники роботи доменних печей? Які є шляхи удосконалення 
доменної плавки? 

Тема 18. Виробництво сталі 

Які є способи виробництво сталі? В чому суть киснево-
конвертерного процесу? Опишіть будову кисневого конвертера. Які 
є вихідні матеріали для киснево-конвертерного процесу?  Яка 
технологія конвертерної плавки? Які процеси протікають в 
конвертерах? В чому суть виробництва сталі в електричних печах? 
Які переваги електропечей? Яка будова та принцип роботи 
електродугових і індукційних печей? Які способи прямого 
отримання заліза із руди? Які способи підвищення якості сталі? 

Тема 19. Виробництво кольорових металів 

Які етапи виробництво міді? Які є  мідні руди? Які етапи 
виробництво алюмінію? Що служить вихідними матеріалами для 
отримання алюмінію? Яка технологія отримання і рафінування 
алюмінію? Які етапи виробництво магнію? Що служить вихідними 
матеріалами для отримання магнію. Яка технологія отримання 
магнію? Які вихідні матеріали для отримання титану? Опишіть 
технологію отримання титану. 

Тема 20. Фізико-механічні основи обробки металів тиском 

Вкажіть загальну характеристику обробки металів тиском 
(ОМТ). Який сучасний стан, значення і місце ОМТ в 
машинобудуванні? Яка класифікація процесів ОМТ? Які фізико-
механічні основи ОМТ? Механізм пластичної деформації в металах. 
Опишіть вплив ОМТ на структуру і властивості металу. Які 
фактори впливають на пластичність металу? Як відбувається 
нагрівання металу при обробці тиском? Як визначають 
температурний інтервал гарячої обробки тиском? 

Тема 21. Прокатне виробництво 

Опишіть суть і види прокатування. Які основні параметри 
прокатування? Опишіть продукцію прокатного виробництва. Який 
інструмент і обладнання для прокатування? Яка технологія 
виробництва основних видів прокату? 

Тема 22. Отримання заготовок деталей куванням, 

штампуванням, пресуванням і волочінням 
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В чому полягає суть процесу кування?  Опишіть основні операції 
кування та технологічні можливості процесу. Яка суть і 
різновидності процесу об"ємного штампування? В чому полягає 
суть і різновиди процесу витискування? Які є операції листового 
штампування? Опишіть формозмінюючі операції листового 
штампування: гнуття, витягування і відбортовку. Яка технологія 
пресування і волочіння 

Тема 23.Класифікація металорізальних верстатів. Фізічні 

основи      процесу різання металів 

Яка класифікація та маркування металорізальних верстатів? Які 
основні види обробки металів різанням? Опишіть процес утворен-
ня стружки. Які є види стружки? Які є рухи в металорізальних вер-
статах? Який рух є головним при точінні, фрезеруванні, свердлінні, 
струганні, протягувавні і шліфуванні. Опишіть процеси утворення 
теплової енергії при різанні. 

       Тема 24. Обробка заготовок на токарних верстатах 

Які є типи токарних верстатів? Яка будова токарно-
гвинторізного верстата? Які роботи виконують на токарних верста-
тах? Які елементи та геометрія токарного різця? Які елементи 
режиму різання під час точіння і площа зрізуваного шару? Опишіть 
сили різання прід час точіння і потужність, що витрачається на цей 
процес. Які є типи різців? Які пристрої застосовують на токарних 
верстатах? Як визначають швидкість різання, подачу і глибину при 
точінні? Які міри з охорони праці при обробці на токарних верста-
тах? 

Тема 25. Обробка заготовок на фрезерних верстатах 

Які є типи фрезерних верстатів? Які основні види робіт вико-
нують на фрезерних верстах? Які поверхні оброблюють? Які є 
типи фрез і пристроїв? Опишіть будову горизонтально-
фрезерного та вертикально-фрезерних верстатів? Які міри з охо-
рони праці при обробці на фрезерних верстатах. Яка будова та 
призначення універсальної дилільної головки? Опишіть вибір 
режиму різання при фрезеруванні. 

Тема 26. Обробка заготовок на свердлильних верстатах 

Які є типи свердлильних верстатів? Які пристрої та інструме-
нти застосовують на свердлильних верстатах? Яка будова верти-
кально-свердлильного верстата? Опишіть види робіт та оброб-
лювані поверхні. Опишіть процеси свердління, зенкерування, ро-
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звірчування. Які міри з охорони праці при обробці на верстатах 
свердлильної групи? 

Тема 27. Обробка заготовок на стругальних, довбальних і 

протяжних верстатах 

Які є типи і будова стругальних, довбальних верстатів та про-
тяжних станів? Які поверхні обробляють на цих верстатах? Яка 
будова протяжки? Які є види стругальних і довбальних різців? 
Які міри з охорони праці при обробці на верстах стругальної 
групи? Які елементи режиму різання при протяганні? Яка будова 
та принцип дії горизонтально - та вертикально-протяжних 
верстатів. 

Тема 28. Нарізування зубчастих коліс 

Які є методи нарізування зубців зубчастих коліс? Опишіть 
технологію нарізування зубців методом копіювання і методом 
обкочування (огинання). Який інструмент і пристосування 
застосовують при нарізанні зубчастих коліс? Які елементи режиму 
різання при ззубофрезеруванні? Яка будова та принцип дії 
зубофрезерних і зубодовбальних верстатів? 

Тема 29. Обробка деталей на шліфувальних верстатах 

Опишіть типи і будову шліфувальних верстатів. Які є схеми 
шліфування? Опишіть типи абразивного матеріалу і зв’язки 
шліфувальних кругів. Що таке зернистість? Як маркують 
шліфувальні круги? Які міри з охорони праці при шліфуванні? 
Опишіть елементи режиму різання при шлівуванні. Як визначити 
сили різання і потужність при шліфуванні? Як визначити основний 
(технологічний) час? 

       Тема 30. Фізична суть зварювання 

Опишіть історію розвитку зварювання. Яка класифікація спосо-
бів зварювання?  Які фізичні основи процесу зварювання? Яка 
класифікація способів зварювання, їх коротка характеристика і 
застосування в машинобудуванні? Опишіть перспективи 
зварювального виробництва. Вкажіть міри безпеки при експлуата-
ції зварювального обладнання. Яка техніка безпеки, протипожежні 
заходи, індивідуальні засоби захисту при електричному та газовому 
зварюванні? 

Тема 31. Дугове і газове зварювання 

Що таке електрична дуга та які її властивості? Опишіть облад-
нання, інструмент та матеріали для ручного електродугового зва-
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рювання. Як розшифровуються умовні позначення деяких зварюва-
льних дротів? Які наплавочні дроти найбільш поширені? Що являє 
собою зварювальний дріт (порошковий)? Як поділяються електро-
ди по товщині шару покриття? Які матеріали входять в склад пок-
риття електроду і яке їх значення? За рахунок яких елементів обма-
зки утворюють шлак ? Опишіть технологію зварювання під шаром 
флюсу. Яка область використання напівавтоматичного електроду-
гового зварювання? Який є електродний дріт, зварювальні флюси? 
Опишіть технологію виконання зварювальних робіт. В чому поля-
гає технологія зварювання в середовищі захисних газів? В чому 
суть електрошлакове зварювання? Які є горючі гази для зварюван-
ня? Як отримують та зберігають технічний кисень? Опишіть обла-
днання та апаратура для виконання газозварювальних робіт. Яка 
область застосування газового зварювання? Які умови газового рі-
зання металу? Поясніть будову та властивості газового полум’я. 
Які гази використовуються для газополуменевої обробки ? Назвіть 
основні параметри режиму газового зварювання. У чому полягають 
лівий та правий способи зварювання?  Яка будова газового пальни-
ка? Яка будова газового редуктора? Як класифікують способи до-
бування ацетилену? Поясніть будову ацетиленового генератора. Які 
елементи режимів газового зварювання і різання?  

Тема 32. Спеціальні способи зварювання 

Яка сутність процесу та область використання в машинобуду-
ванні спеціальних способів зварювання?  Які види контактного зва-
рювання? Що входить в основі параметри режиму точкового зва-
рювання? Дайте характеристику м’якого і жорсткого режимів точ-
кового зварювання. Як впливають на міцність і якість зварювальної 
точки зусилля стиснення, зварювальний струм, тривалість вклю-
чення, чистота зварюваних поверхонь, шунтування струму?  Що  
входить в загальний опір зони зварювання і як він визначається? 

Назвіть види точкового зварювання. Опишіть технологію плазмово-
го, індукційного та лазерного зварювання. В чому полягає техно-
логія зварювання електронним променем в середовищі вакууму? 
Яка технологія холодного зварювання тиском, вибухом, тертям та 
ультразвуком?  
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