М іністерство освіти і науки України
Л охвицький механіко-технологічний коледж
І Іолтавської державної аграрної академ ії

«За і верджую»
механікоПДАА
К орнієнко

Ляроку

П рограм а і д и с ц и п л і н и «М атеріалознавство»
для підготовки до фахових випробувань

для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітн нка

С хвалено на засіданні
циклової ком ісії механічних
дисциплін
П ротокол № _________
ВІД « » ________20
р.
1 олова циклової комісії
__________ В .М . К орнієнко

1. Машинобудівні матеріали
Тема 1.1. Метали, їх властивості та методи визначення
Основні відомості про метали та їх властивості. Основні фізичні, хімічні, механічні та
технологічні властивості металів. Поняття про випробування металів. Залежність властивостей
металів від структури. Захист металів від корозії. Суть явища. Хімічна та електрохімічна корозія.
Втрати від корозії. Способи захисту від корозії.
Тема 1.2. Основні відомості з теорії сплавів
Сплави, системи сплавів та діаграми стану. Кристалізація сплавів. Поліморфізм заліза.
Структури сплавів. Залізовуглецеві сплави. Діаграма стану сплаву залізо-цементит.
Тема 13. Чавуни
Класифікація чавунів. Склад, структура, властивості чавуну. Сірий, білий, ковкий, високоміцний
чавуни: їх механічні і технологічні властивості, маркування чавунів, застосування.
Тема 1.4. Сталі
Сталі. Класифікація за хімічним складом, якістю та призначенням.
Вуглецеві сталі; хімічний склад, механічні та технологічні властивості. Маркування вуглецевих
конструкційних та інструментальних сталей, їх застосування.
Леговані сталі. Вплив на якість сталі легуючих елементів: марганцю, хрому нікелю, молібдену,
кобальту, вольфраму, титану й ін. Механічні і технологічні властивості легованих сталей. Маркування
і застосування легованих конструкційних та інструментальних сталей. Швидкорізальні сталі.
Тема1.5. Термічна і хіміко-термічна обробка металів і їх сплавів
Термічна і хіміко-термічна обробка сталей. Суть термічної обробки сталей.
Види термічної обробки: відпал, нормалізація, гартування, відпускання, їх призначення. Види
хіміко-термічної обробки сталей: цементація, азотування, ціанування, алітування та ін., їх
призначення.
Тема 1.6 Тверді сплави
Тверді сплави. Роль твердих сплавів у сучасній обробці металів. Методи отримання.
Класифікація спечених твердих сплавів, їх властивості, маркування.
Металокерамічні тверді сплави (ВК, ТК, ТТК). Властивості, маркування та застосування.
Мінералокерамічні сплави: їх властивості, призначення та застосування
Тема 1.7. Кольорові метали і сплави
Кольорові метали: мідь, олово, свинець, цинк, алюміній; їх основні властивості і застосування.
Мідь та її сплави (бронза, латунь), алюміній і його сплави, їх хімічний склад, механічні і
технологічні властивості. Маркування та область застосування.
Магній, його властивості. Сплави магнію (деформовні та ливарні) їх властивості, маркування,
застосування.
Титан та його сплави, властивості, маркування, застосування.
Тема 1.8. Неметалеві матеріали
Пластмаси та їх властивості. Застосування пластмас у машинобудуванні.
Абразивні матеріали та інструменти. Природні та штучні абразиви Застосування абразивів для
обробки сплавів.
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Алмази та композити. Марки, властивості, застосування. Мастильні та охолоджуючі речовини,
їх призначення та властивості, вимоги до них.
Розділ 2. Основи технології машинобудування
Тема 2.1. Основи проектування технологічних процесів
Види виробництв.
Точність обробки. Фактори, що впливають на точність обробки. Технологічність деталей. Види
заготовок та їх вибір. Базування заготовок при обробці. Припуски.
Проектування технологічних процесів обробки різанням га технологічна документація. Вихідні
дані та послідовність проектування технологічних процесів. Основи побудови маршрутного
технологічного процесу. Типізація технологічних процесів. Вибір обладнання, інструмента.
Тема 2.2. Методи виготовлення типових деталей машин
Типовий технологічний процес обробки заготовок деталей типу валу, втулки, диски, стакани,
фланці.
Особливості виготовлення валів, осей. Технологія обробки заготовок. Заготовки з різних
матеріалів, способи їх виготовлення та обробки.
Тема 2.3. Технологія складання машин
Складання - заключний етап виготовлення машин.
Методи складання. Підготовка деталей до складання. Види з'єднань: рухомі та нерухомі,
роз'ємні та нероз'ємні. Вироби основного та допоміжного виробництв. Види виробів: деталі,
складальні одиниці, комплекси і комплекти. Технологічна документація на виконання складання.
Складальні креслення, технологічна схема складання. Обладнання та транспортні засоби складальних
цехів.
Автоматизація складальних робіт.
Тема 2.4. Шляхи підвищення точності та продуктивності обробки деталей.
Удосконалення традиційних технологічних методів і способів обробки. Використання сучасного
обладнання та інструменту. Система автоматизованого проектування і розробки (САПР)
технологічних процесів. Об'єднання САПР і АСУ.
Ресурсозберігаючі-технології.

