Програма з предмету «Матеріалознавство» призначається для розробки
тестових завдань фахового іспиту для вступників до Запорізького
електротехнічного
коледжу
Запорізького
національного
технічного
університету на спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» зі
спеціалізацією «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» у 2019 році.
Перелік тем програми надається в таблиці 1.
Таблиця 1 – Програма з предмету «Матеріалознавство»
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Назва тем предмету
Класифікація конструкційних матеріалів
Загальні відомості про властивості металів
Мастильні матеріали і охолоджуючі рідини
Основні відомості про сплави
Відомості про чавуни
Основні відомості про сталь
Основні відомості про кольорові метали і сплави
Загальні відомості про термічну обробку

Тема 1 Класифікація конструкційних матеріалів
Класифікація матеріалів по природі: металеві, неметалеві, композиційні;
по технологічному використанню: литво, деформуючі, зварювальні; за умовами
роботи: тверді, пластичні, жароміцні, стійки при низьких температурах,
корозійностійкі, стійки проти спрацьовування; інші спеціального призначення.
Тема 2 Загальні відомості про властивості металів
Атомно кристалічна будова металів і сплавів. Види кристалічних ґраток.
Особливості будови кристалічних тіл. Дефекти кристалічної будови металів.
Макроструктури і мікроструктури металів і сплавів. Загальні відомості про
методи дослідження структури металів за допомогою звичайних і електронних
мікроскопів, рентгенівських променів, магнітним аналізом і ультразвуковою
дефектоскопією.
Тема 3 Мастильні матеріали і охолоджуючі рідини
Мастильні матеріали. Масла і консистентні мастила. Найчастіше уживані
мінеральні масла. Охолоджувальні рідини.
Тема 4 Основні відомості про сплави
Поняття про метали і металеві сплави. Характеристика, будова і
класифікація металів. Основи теорії сплавів. Діаграми стану сплавів. Алотропні
форми заліза. Процеси кристалізації металів. Дентрійна кристалізація і будова
металевого зливка. Основні види діаграм стану двокомпонентних сплавів.
Зв΄язок між типами діаграми стану та властивостями сплавів.

Тема 5 Відомості про чавуни
Способи виробництва чавуну. Вихідні матеріали для виробництва чавуну.
Руди, з яких виготовляють чавун. Флюси, та їх призначення. Паливо, що
використовується при виробництві чавуну. Доменна піч та її будова.
Класифікація та маркування чавунів.
Тема 6 Основні відомості про сталь
Характеристика сталі. Основні класифікаційні ознаки сталі: за способом
виробництва; за ступенем розкислення; за якістю; за призначенням; за хімічним
складом. Вплив елементів, що входять до складу сталі, на її властивості. Види
сталі: конструкційна, інструментальна, легована. Хімічні елементи, що
покращують властивості сталі. Вплив легуючих елементів на властивості сталі.
Маркування сталей.
Тема 7 Основні відомості про кольорові метали і сплави
Кольорові метали та їх властивості. Мідь. Основні характеристики, марки
міді. Сплави міді. Класифікація сплавів та їх позначення. Алюміній. Основні
характеристики , марки алюмінію. Сплави алюмінію. Класифікація сплавів та їх
позначення.
Тема 8 Загальні відомості про термічну обробку
Сутність і призначення термічної обробки. Загальні відомості про
нагрівальне та охолоджувальне обладнання термічних цехів. Основні поняття
термічної обробки: відпуск, гартування, відпалювання, нормалізація.
Класифікація видів термічної обробки.

