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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни  
1. Фізика  
2. Хімія  
3. Інженерна графіка   
Успішне освоення курсу дозволяє перейти до вивчення 
дисциплін: Матеріалознавство та технологія матеріалов 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:   
Знати:  
1 – принципи маркування чавунів, вуглецевих і легованих сталей та 

кольорових металів;  
2 – основні сплави чорних і кольорових металів, їх застосування; 3 – 
основне обладнання та технологію термічної обробки сталей і сплавів; 4 
– основні різновіди композиційних і неметалевих матеріалів.  
Вміти:  
1 - визначати різницю між металами та неметалами згідно атомно кристалічної будови 

металів;  
2 - характеризувати змiну структури та властивостей деформованих та 

рекрiсталiзованих металів та сплавiв на їх основi;  
3 - характеризувати змiни структури та властивості залiзовуглецевих сплавiв за 

допомогою дiаграми стану Fe – Fe3C;  
4 - призначати термічну обробку залiзовуглецевих сплавiв,користуючись 

дiаграмою стану Fe3C та iзотермiчною діаграмою перетворень аустенiту;   
5 - робити вибiр матерiалу за призначенням, користуючись придбаними навичками при 

вивченнi курсу ,, Матерiалознавство та матеріали в машинобудуванні.”   
визначати фізичні сутності основних технологічних методів одержання заготівель 

литтям, обробкою тиском та зварюванням;   
6 - визначати механічні основи технологічних методів формоутворення заготівель і 

деталей;   
7 - визначати технологічні можливості методів, їхнього призначення, достоїнств і 

недоліків, областей застосування;   
8 - визначати принципові схеми роботи технологічного устаткування;   

9 - визначати основні поняття про технологічність конструкцій заготівель і 
деталей машин з урахуванням методів їхнього одержання й обробки;   

Володіти навичками:   
1 - рішення конкретних інженерних задач, пов’язаних з вибором матеріа¬ лів для 

деталей машин та інструменту, розробкою технології їх термічної обробки, запобігаючи 
браку та забезпечуючи властивості, що вимагаються;   

2 - користуючись оптичним мiкроскопом вивчати структури сталей та чугунiв у 
рiзних станах їх iснування;   

3 - призначати термiчну обробку залiзовуглецевих сплавiв, користуючись дiаграмою 
стану Fe3C та iзотермiчною діаграмою перетворень аустенiту;   

3. Зміст робочої програми 
Модуль 1  

Будова металів та сплавів. Сплави на основі заліза, їх структура і властивості.  
1. Вступ. Класифікація матеріалів. Крис¬ талiчна будова металiв. Дефекти кристалiчної 

будови. Поліморфізм металів. Магнітні перевертання. Кристалізація металів та будова 
металевого злитка. .   

2. Механічні властивості матеріалів та методи їх визначення.  



3. Будова сплавів. Основні діаграми стану. Зв’язок між властивостями сплавів та типом 
діаграми стану.Пружна та пластична деформація. Наклеп, повернення та рекристалізація 
металів  

4. Залізо та його сплави. Аустеніт, графіт, перліт, ферит, цементит. Діагра¬ ма стану  
«залізо – цементит». Сталі та чавуни. Діаграма стану «залізо – графіт». 
 

Модуль №2 Вплив деформаційної, 
термічної та інших видів дій на структуру та  

властивості металів і сплавів. Технологія термічної та інших видів 
зміцнюючої обробок.  

6. Теорія термічної обробки сталі. Перевертання у сталі при нагріванні та 
охолодженні. Діаграми перевертання аустеніту. Перлітне, бейнітне та мартен¬ ситне 
перевертання у сталях.   

7. Технологія термічної обробки сталі. Класифікація видів термічної обробки.. Відпал, 
гартування, відпуск та старіння сталі. Поверхове зміцнення металів і сплавів.   

8. Хіміко-термічна обробка металів. Цементація, азотування, ціанування сталі, 
Дифузійна металізація. Деформаційно-термічна обробка сталей.  
 

Модуль № 3 Конструкційні та інструментальні 
матеріали, їх вибір, методи обробки,  

застосування.  
9. Леговані сталі та сплави. Домішки ,легуючі елементи та їх вплив на сталі та сплави 

. Класифікація та маркірування легованих сталей та сплавів.   
10. Конструкційні леговані сталі. Цементовані та поліпшенні. високоміцні, пружинні, 

будівельні та підшипникові сталі   
11. Сталі та сплави з особливими властивостями. Корозієстійкі сталі та сплави. 

Жаростійкі та жароміцні сталі та сплави.   
12. Інструментові сталі. Вуглецеві та леговані інструментові сталі. Штампові 

сталі. Швидкорізальні сталі. Тверді сплави.   
13. Алюміній, титан та їх сплави. Мідь та її сплави.  
14. Неметалеві та композиційні матеріали.  
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