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ВСТУП 

 

Дисципліна «Прикладне матеріалознавство» належить до циклу дисцип-

ліни професійної підготовки бакалаврів освітніх програм «Автомобілі та трак-

тори», «Машини і механізми нафтогазових промислів», «Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Обладнання переробних і 

харчових виробництв»  рівня бакалавра за спеціальністю 133 «Галузеве маши-

нобудування». 

В системі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах актуальним є 

індивідуально-орієнтований підхід в організації навчання студентів, що визна-

чено нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки. За цих умов 

розрахункове завдання, як одна із форм індивідуального завдання, є складовою 

програми підготовки з дисципліни «Прикладне матеріалознавство». Метою ви-

конання письмової роботи розрахункового завдання є підготування студентами 

аналітичних та узагальнюючих матеріалів. При підготуванні розрахункового 

завдання студенти повинні отримати навички опрацювання літературних дже-

рел, складання плану розрахункового завдання та розкриття теми з використан-

ням нормативного та практичного матеріалу, особистого досвіду тощо. Дана 

форма письмової роботи базується на реферуванні окремих питань за обраною 

тематикою з літературних джерел, а також можливому виконанні деяких розра-

хунків, якщо це необхідно  для  розв’язання певних завдань. Вона призначена 

для поточного або підсумкового закріплення навчального матеріалу та контро-

лювання знань і навичок, набутих студентами в процесі навчання. Викладення 
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матеріалу в розрахунковому завданні повинно мати чітку логічну послідовність 

згідно з обраною темою, власне аналізування та узагальнення інформації, отри-

маної з до- 

сліджених літературних джерел, творчий підхід до теми. 

Розрахункове завдання широко застосовується в навчальному процесі як 

спосіб оцінювання не тільки знань студента, а ще і його вміння опрацьовувати 

та аналізувати джерела інформації. 

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни 

«Прикладне матеріалознавство» призначені для ознайомлення студентів з осно-

вними вимогами до робіт такого типу, правилами оформлення та основними 

критеріями оцінювання. 

Виконання студентом розрахункового завдання стимулює творчі здібнос-

ті та дозволяє повністю розкрити його потенціал до самостійної роботи. Під час 

написання розрахункового завдання відбувається узагальнення та структуру-

вання знань за його тематикою, тому вибирання тематики розрахункового за-

вдання слід проводити з урахуванням подальшої роботи студента в даному на-

прямку. 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Згідно з освітніми програми «Автомобілі та трактори», «Машини і меха-

нізми нафтогазових промислів», «Обладнання хімічних виробництв і підпри-

ємств будівельних матеріалів», «Обладнання переробних і харчових вироб-

ництв»  рівня бакалавра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»  

розрахункове завдання з дисципліни «Прикладне матеріалознавство» є 

обов’язковою формою самостійної позааудиторної роботи студентів заочної 

форм навчання.  

Метою розрахункового завдання є поглиблення, закріплення та розши-

рення теоретичних і практичних знань, щодо будови та властивостей матеріа-

лів, що здобуті студентами при вивчанні дисципліни «Прикладне матеріалоз-

навство», а також придбання практичного досвіду з використання цих знань для 

комплексного аналізування діаграм стану подвійних сплавів та доцільності 

призначення тих чи інших видів термічного обробляння.  

Вимоги до студентів при виконанні розрахункового завдання такі: 

– вивчання найбільш розповсюджених видів (типів) подвійних діаграм 

стану сплавів; 

– оволодіння навичками аналізування діаграм стану подвійних сплавів; 

– визначання за діаграмами стану процесів утворення структур двоком-

понентних сплавів; 

– визначання взаємодії компонентів у діаграмі стану у рідкому та твердо-

му стані. 

– визначання основних ліній діаграм стану сплавів. Аналізування струк-

турних складових у всіх областях сплавів, а також перетворювань у результаті 

яких утворюється кінцева структура сплаву. 

Розрахункове завдання є заключним етапом засвоювання дисципліни 

«Прикладне матеріалознавство».  
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Методики аналізування діаграм стану подвійних сплавів базуються на те-

оретичних відомостях та навичках, набутих студентами під час вивчання дис-

ципліни «Прикладне матеріалознавство». Цим забезпечується зв’язок розраху-

нкового завдання з іншими дисциплінами за навчальним планом кафедри, що 

пов’язано з вивчанням процесів утворення структур двокомпонентних сплавів. 

Виконання розрахункового завдання, в свою чергу, формує у студентів 

навички, необхідні для подальшого вирішування широкого кола інженерних 

питань.  

Мета методичних вказівок – навчити самостійно користуватись техніч-

ною, у тому числі довідковою, літературою розвинути навички до самостійної 

роботи та наукового дослідження. Методичні вказівки призначені для студентів 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»  рівня бакалавра заочної фор-

ми навчання вищих навчальних закладів. 
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2. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

1. Описати будову і основні характеристики кристалічної ґратки золота 

(параметри, координаційне число, щільність пакування). 

 

Золото має кубічну гранецентровану ґратку (ГЦК) в якій атоми розташо-

вані в кутах куба та в центрі кожної грані. 

 

Рисунок 2.1 – Кристалічна ґратка ГЦК 

 

Відстань між центрами атомів, які перебувають у сусідніх вузлах ґратки, 

називають параметром або періодом ґратки. 

Періоди ґратки для більшості металів перебувають в інтервалі 0,1‒0,7 нм. 

Щільність кристалічної ґратки, тобто об’єм, який займають атоми, харак-

теризується координаційним числом і коефіцієнтом компактності. 

Координаційне число − це кількість атомів, які перебувають на найбільш 

близькій рівній відстані від даного атома. Для ґратки ГЦК координаційне число 

К = 12, тобто  кожний атом має 12 найближчих рівновіддалених сусідніх ато-

мів. 
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Коефіцієнт компактності ГЦК ґратки дорівнює 74 %, що свідчить про її 

високу компактність. 

 

2. Накреслити діаграму стану системи мідь‒срібло. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей сплавів 

у даній системі за допомогою правил Курнакова. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Діаграма стану системи Cu‒Ag 

 

Обидва компонента цієї системи необмежено розчинні в рідкому стані, 

обмежено розчинні у твердому та утворюють евтектику. Обмежена взаємна ро-

зчинність залежить від температури. 

Фазами в даній системі є: рідина L, твердий розчин міді в сріблі α і срібла 

в міді β. 
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Вище лінії АСВ (лінія ліквідус) на діаграмі розташована область однорід-

ного рідкого розчину. Лінія АДСЕВ (лінія солідус) відповідає температурам кі-

нця тверднення. 

Лінія ДСЕ називається лінією евтектичного перетворювання, а точка С ‒ 

евтектичною точкою. При досягненні температури, відповідної до лінії ДСЕ ві-

дбувається евтектична реакція ‒ з рідини виділяється суміш обох твердих роз-

чинів: 

 

LС ↔ αЕ + βД.  

 

Евтектичний сплав точки С після тверднення складається тільки з однієї 

евтектики (α + β). Сплави, які знаходяться ліворуч точки С (на лінії ДС) після 

тверднення мають структуру β + Е(α + β) і називаються доевтектичними. Заев-

тектичні сплави, які знаходяться праворуч точки С (на лінії РЕ) після тверднен-

ня мають структуру β + Е(α + β). 

При знижуванні температури сплаву складу F ‒ нижче кривої обмеженої 

розчинності FД відбувається розпадання β-твердого розчину з виділенням кри-

сталів твердого розчину αІІ, тобто відбувається вторинне кристалізування. У 

сплавах складу E ‒ у результаті вторинного кристалізування будуть виділятися 

кристали βІІ. Цей же процес буде відбуватися в до- і заевтектичних сплавах. Пі-

сля повного охолоджування ці сплави мають наступну структуру: доевтектич-

ний ‒        β + Е(α + β) + αІІ; заевтектичний ‒ β + Е(α + β) + βІІ. 

Між властивостями сплавів і діаграмами стану існує певний зв’язок, 

установлений М.С. Курнаковим.  

У випадку утворення механічних сумішей властивості сплавів (твердість, 

електроопір та ін.) змінюються за лінійним законом. 

При утворенні твердих розчинів властивості змінюються за кривільності-

нійним законом з максимумом або мінімумом. 

 



10 

 

 

3. Призначити режим відпалювання холоднокатаного профілю з магнію. 

Як таке відпалювання називається? Описати сутність  процесів, які відбувають-

ся. 

 

Пластичне деформування литого магнію підвищує його границю міцності 

з σв = 120 МПа до σв = 260 МПа (холоднокатаний аркуш). Після відпалювання 

для зняття наклепу (зміцнювання, викликаного холодним деформуванням) міц-

ність магнію знижується, а пластичність збільшується. 
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Рисунок 2.3 – Зв’язок між діаграмою стану і 

фізико-механічними властивостями сплавів (за М. С. Курнаковим) 

Нагрівання деформованих напівфабрикатів вище температури рекристалі-

зування називають рекристалізувальним відпалюванням. У процесі витриму-

вання, відбувається головним чином, рекристалізування ‒ зароджування і зрос-

тання нових зерен з меншою кількістю дефектів будови замість текстурованої 

структури наклепаного металу. 

Первинне рекристалізування повністю знімає наклеп, створений при пла-

стичному деформуванні, метал здобуває рівноважну структуру з мінімальною 

кількістю дефектів кристалічної будови. 

Температуру відпалювання, як правило, вибирають на 100‒150 °С вище 

температури рекристалізування, яку розраховують згідно з правилом Бочвара: 

 

Трекр = аТпл, (2.1

) 

 

де Трекр ‒ абсолютна температура початку рекристалізування, К; а ‒ коефіцієнт, 

який залежить від складу та структури металу (коефіцієнт чистоти); Тпл ‒ абсо-

лютна температура плавлення, К.  

Для металів технічної чистоти значення коефіцієнта а становить 0,3‒0,4. 

Магній має Тпл = 650 °С. Температура рекристалізувального відпалюван-

ня, розраховується таким чином  

 

Трекр = (650 + 273)   0,4 ‒ 273 = 96,2 °С.   

 

До отриманої розрахункової температури можна додати 100‒150 °С. Та-

ким чином, практична температура рекристалізувального відпалювання стано-

вить 196‒246 °С. 
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4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні 

складові у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву 

нагрівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 5,8 % С. Для заданого сплаву визначити при тем-

пературі 1250 °С: склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількі-

сне співвідношення фаз.  

 

У метастабільній системі Fe‒Fe3C лінія АВСД відповідає лінії ліквідус, 

лінія AHJECF ‒ лінії солідус. Точки А і Д ‒ температури плавлення заліза і це-

ментиту. Точки N і G відповідають температурам поліморфного перетворюван-

ня заліза.  

У системі Fe‒Fe3C відбуваються три ізотермічні перетворювання: 

‒ перитектичне перетворювання на лінії HJB (1499 °C):  

 

ФH + LВ → АJ,  

 

‒ евтектичне перетворювання на лінії ЕCF (1147 °C): 

 

LС → [АЕ + ЦF],  

 

‒ евтектоїдне перетворювання на лінії PSK (727 °C): 

 

АS → [ФP + ЦK].  

 

Евтектична суміш аустеніту і цементиту називається ледебуритом і міс-

тить 4,3 % С, а евтектоїдна суміш фериту і цементиту ‒ перлітом і містить 0,8 % 

С. 
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Залізовуглецеві сплави поділяються на 2 групи: сталі, які містять до         

2,14 % С і чавуни, які містять більш 2,14 % С.  

Згідно з правилом фаз Гіббса  кількість ступенів вільності (С) або варіан-

тність рівноважної термодинамічної системи дорівнює різниці між кількістю 

компонентів (К) і кількістю фаз (Ф) до якої додається кількість чинників (n), які 

впливають на рівновагу: 

С = К – Ф + n  

 

 

 

Рисунок 2.4 ‒ Діаграма стану Fe‒Fe3C 

 

Кількість ступенів вільності ‒ це кількість незалежних змінних внутріш-

ніх (склад фаз) і зовнішніх (температура, тиск) чинників, які можна змінювати 

без змінювання кількості фаз, які перебувають у рівновазі. 
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2 
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Коли враховуються два зовнішні чинники: температура і тиск ‒ величина             

п = 2.  

Якщо в системі температура (або тиск) не змінюється (має постійну вели-

чину), то кількість параметрів стану знижується на одиницю (п = 1). 

Наприклад, правило фаз Гіббса для діаграм стану, побудованих при пос-

тійному (атмосферному) тиску, виражається таким рівнянням: 

 

С = К – Ф + 1  

 

Правило фаз при визначенні кількості ступенів вільності дозволяє перед-

бачити поведінку системи при змінюванні одного, двох або більше зовнішніх 

чинників і розрахувати максимальну кількість фаз, які можуть перебувати в рі-

вновазі при даних умовах. Тобто, за допомогою правила фаз можна передбачи-

ти термодинамічну можливість існування системи. 

Якщо ж в системі підтримуються постійними температура і тиск, то п = 0. 

Кількість ступенів вільності для однокомпонентної двофазної системи 

(наприклад, кристал – рідина, кристал – пар, рідина – пар) одна 

 

С = К – Ф + 2 = 1 – 2 + 2 = 1.  

 

Це означає, що кожній температурі відповідає одне єдине значення тиску 

і, навпаки, будь-який тиск в двофазної однокомпонентної системі реалізується 

тільки при строго певній температурі. 

Отже, нагрівання будь-яких двох фаз, які співіснують, має супроводжува-

тися одночасно строго певним змінюванням тиску, тобто температура і тиск 

двох фаз пов’язані функціональною залежністю 

 

P = f(T). (2.2

) 
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Сплав, який містить 5,8 % С, відноситься до заевтектичних білих чавунів. 

Його структура при кімнатній температурі складається з евтектики ‒ ледебури-

ту і первинного цементиту. При температурі 727 °С відбувається евтектоїдне 

перетворювання перліту в аустеніт, який буде містити 0,8 % С. При підвищу-

ванні температури в інтервалі '1  – 2 вміст вуглецю в аустеніті, який входить у 

ледебурит, підвищується по лінії ES від 0,8 до 2,14 % С. При 1147 °с відбува-

ється евтектичне перетворювання ледебуриту в рідину, у якій буде міститися 

4,3 % С.          При подальшому нагріванні в інтервалі '2  – 3 склад рідини буде 

змінюватися по лінії ліквідус СД. Кількість вуглецю в рідкому розчині буде 

збільшуватися за рахунок розчинення в ній кристалів первинного цементиту. 

Процес закінчиться в точці 3 і далі буде нагріватися однофазна рідина, яка міс-

тить 5,8 % С. 
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Рисунок 2.5 – Крива нагрівання сплаву, який містить 5,8 % вуглецю 

 

Для визначання складу фаз та їх співвідношення через точку Х, яка знахо-

диться при температурі 1250 °С, проводиться конода yz (горизонталь) до пере-

тинання з лініями діаграми. Проекції точок перетинання на вісь концентрацій 

показують склад фаз: рідка фаза містить 4,7 % С, а цементит ‒ 6,67 % С. 

Відрізки коноди зворотньо пропорційні кількостями фаз: 

 

xy

хz

Q

Q
L 
Ц

, 
 

 

де QL ‒ кількість рідини; QЦ ‒ кількість цементиту. 

 

5. Причини виникнення внутрішніх напружень при гартуванні. Яким спо-

собом можна зберегти виріб від утворення гартівних тріщин? 

 

До основних дефектів, які можуть виникати при гартуванні сталі, відно-

сяться тріщини ‒ внутрішні або зовнішні. 

Вони утворюються у тих випадках, коли внутрішні напруження розтягу-

вання, які виникають у результаті мартенситного перетворювання, перевищу-

ють опір сталі руйнуванню. Тріщини утворюються при температурах нижче то-

чки Мн. Схильність до їх утворення виникає в сталі зі збільшуванням у ній вмі-

сту вуглецю, підвищуванням температури гартування і збільшуванням швидко-

сті охолоджування в температурному інтервалі мартенситного перетворювання. 

Іншою причиною утворення тріщин є наявність у виробі концентраторів 

напружень (різке змінювання перерізу або місцеві вирізи, заглиблення, виступи 

і т. ін.). 

Тріщини ‒ непоправний дефект. Для попереджування їх утворення реко-

мендується: при конструюванні виробів уникати різких переходів від товстих 
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перерізів до тонких і т. ін.; гартування з більш низьких температур за можливі-

стю для деталей, які прогартовуються повністю; повільне охолоджування в ма-

ртенситному інтервалі температур, яке досягається східчастим гартуванням; 

ізотермічне гартування і проведення відпускання одразу після гартування. 

 

 

 

 

3. ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКОВИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 

 

1. Охарактеризувати особливості металевого типу зв’язку. 

2. Накреслити діаграму стану системи свинець‒магній. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-

вів у даній системі за допомогою правил Курнакова.  

3. Як впливає ступінь пластичної деформації на процес рекристалізування та 

величину зерна? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграм, описати перетворювання і побудувати криву нагрі-

вання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила фаз) 

для сплаву, який містить 1,1 % С. Вибрати для заданого сплаву будь-яку тем-

пературу, яка знаходиться між лініями ліквідусу і солідусу, і визначити: склад 

фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількісне співвідношення фаз.  

5. Причини виникнення внутрішніх напружень при гартуванні. Яким спосо-

бом можна зберегти виріб від утворення гартівних тріщин? 

 

Варіант 2 
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1. Описати явище транскристалізування та його вплив на властивості вилив-

ка. 

2. Накреслити діаграму стану системи стибій‒германій. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-

вів у даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Як і чому при пластичному деформуванні змінюються механічні властиво-

сті металів? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза. Указати структурні скла-

дові у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву 

нагрівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 2,8 % С. Для заданого сплаву вибрати будь-яку 

температуру, яка знаходиться між лініями ліквідусу і солідусу, і визначити: 

склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількісне співвідно-

шення фаз. 

5. Накреслити діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту для сталі У8, 

нанести на неї криву режиму ізотермічного обробляння, яке забезпечує одер-

жання твердості НВ500. Указати, як цей режим називається, описати сутність 

перетворювань і отримання якої структура забезпечується у цьому випадку. 

 

Варіант 3 

 

1. Побудувати із застосуванням правила фаз криву нагрівання для заліза. 

2. Накреслити діаграму стану системи олово‒цинк. Описати взаємодію ком-

понентів у твердому і рідкому станах, указати структурні складові у всіх об-

ластях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей сплавів у 

даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Для чого застосовується відпалювання після холодного пластичного дефо-
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рмування? Вибирання режиму відпалювання. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву охо-

лоджування в інтервалі температур від 1600 до 0 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 2,7 % С. Для заданого сплаву визначити проце-

нтний вміст вуглецю у фазах при температурі 950 °С. 

5. Використовуючи діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту, пояс-

нити, чому не можна одержати в сталі чисто мартенситну структуру при охо-

лоджуванні її зі швидкістю, меншою, ніж критична швидкість гартування. 

 

Варіант 4 

 

1. Описати фізичну сутність процесу кристалізування. 

2. Накреслити діаграму стану системи свинець‒магній. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану, пояснити характер змінювання властивостей сплавів 

у даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Який вид напрямків приводить до крихкого руйнування шляхом відриван-

ня? Пояснити природу руйнування. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза. Указати структурні скла-

дові у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву 

нагрівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 0,9 % С. Вибрати для заданого сплаву будь-яку 

температуру, яка знаходиться між лініями ліквідусу і солідусу, і визначити: 

склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількісне співвідно-

шення фаз. 

5. Сталь 40 зазнала відпалювання при температурах 840 і 1000 °С. Описати 

перетворювання, які відбуваються при даних режимах відпалювання, указати, 

які утворюються структури, і пояснити причини одержання різних структур і 
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властивостей. 

 

Варіант 5 

 

1. Що таке ліквація? Види ліквації та причини її виникнення. 

2. Накреслити діаграму стану системи мідь‒срібло. Описати взаємодію ком-

понентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх об-

ластях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей сплавів у 

даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Указати, який вид термічного обробляння необхідно застосовувати до 

сплавів, які мають структуру твердого розчину, для усунення ліквації. 



21 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву на-

грівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 1,8 % С. Для заданого сплаву при температурі                   

1300 °С визначити: процентний вміст вуглецю у фазах; кількісне співвідно-

шення фаз.  

5. Вироби після правильно проведеного гартування та наступного відпускан-

ня мають твердість більш низьку, чим передбачене технічними умовами. Чим 

викликаний цей дефект і як можна його виправити? 

 

Варіант 6 

 

1. Пояснити механізм впливу різних модифікаторів на будову литого виливка. 

2. Накреслити діаграму стану системи мідь‒нікель. Описати взаємодію ком-

понентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх об-

ластях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей сплавів у 

даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Який вид напружень приводить до грузлого руйнування шляхом зрізу? По-

яснити природу руйнування. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву на-

грівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 5,8 % С. Для заданого сплаву при температурі           

1250 °С визначити: склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кі-

лькісне співвідношення фаз.  

5. Накреслити діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту для сталі У8, 

нанести на неї криву режиму ізотермічного обробляння, яке забезпечує одер-

жання твердості НВ150. Указати, як цей режим називається, описати сутність 

перетворювання, і отримання якої структура забезпечується у цьому випадку. 
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Варіант 7 

 

1. Описати будову і основні характеристики кристалічної ґратки вольфраму 

(параметри, координаційне число, щільність пакування). 

2. Накреслити діаграму стану системи алюміній‒кремній. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-

вів у даній системі із застосуванням правил Курнакова. 

3. Як змінюються механічні та інші властивості при нагріванні наклепаного 

металу? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву на-

грівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 2,9 % С. Для заданого сплаву визначити проце-

нтний вміст вуглецю у фазах при температурі 950 °С. 

5. Накреслити діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту для сталі У8, 

нанести на неї криву режиму термічного обробляння, яке забезпечує одер-

жання твердості НВ150. Указати, як цей режим називається, описати сутність 

перетворювань і отримання якої структура забезпечується у цьому випадку? 

 

Варіант 8 

 

1. Описати явище поліморфізму на прикладі олова, а також будову і основні 

характеристики кристалічної ґратки (параметри, координаційне число, щіль-

ність пакування) для тетрагональної модифікації олова.  

2. Накреслити діаграму стану системи алюміній‒мідь. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-

вів у даній системі за допомогою правил Курнакова. 
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3. Що таке температура порога рекристалізування і як вона визначається? Ви-

значити температуру рекристалізування вольфраму. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву охо-

лоджування в інтервалі температур від 1600 до 0 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 4,8 % С. Вибрати для даного сплаву будь-яку 

температуру, яка знаходиться між лініями ліквідусу і солідусу, і визначити: 

склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількісне співвідно-

шення фаз. 

5. Використовуючи діаграму стану залізо‒карбід заліза і криву змінювання 

твердості залежно від  температури відпускання, Призначити  для вуглецевої 

сталі 40 температуру гартування і температуру відпускання, необхідні для за-

безпечування твердості НВ400. Описати перетворювання, які відбувалися в 

сталі в процесі гартування і відпускання, і отриману після термічного оброб-

ляння структуру. 

 

Варіант 9 

 

1. Описати вплив швидкості охолоджування на величину зерна після криста-

лізування. 

2. Накреслити діаграму стану системи мідь‒нікель. Описати взаємодію ком-

понентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх об-

ластях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей у даній 

системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Під дією яких напружень виникає пластична деформація? Як при цьому 

змінюються структура і властивості металів і сплавів?  

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві 

у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву охоло-



24 

джування в інтервалі температур від 1600 до 0 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 2,6 % С. Для заданого сплаву визначити проце-

нтний вміст вуглецю у фазах при температурі 1000 °С. 

5. При безперервному охолоджуванні сталі У8 отримана структура троостит – 

мартенсит. Нанести на діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту кри-

ву охолоджування, яке забезпечує одержання даної структури. Указати інтер-

вал температур перетворювань і описати характер перетворювань у кожному 

з них. 

 

Варіант 10 

 

1. Описати явище поліморфізму на прикладі заліза. 

2. Накреслити діаграму стану стибій‒германій. Описати взаємодію компонен-

тів у рідкому і твердому станах. Указати структурні складові у всіх областях 

діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей сплавів у даній 

системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Для чого застосовується відпалювання після наклепу холоднокатаних пру-

тків сталі МСт3. Вибирання режиму відпалювання. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза. Указати структурні скла-

дові у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву 

нагрівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 1,2 % С. Для заданого сплаву при температурі                    

1250 °С визначити: склад фаз, тобто процентний вміст компонентів у фазах; 

кількісне співвідношення фаз. 

5. Описати фізичну сутність процесу поверхневого гартування при нагріванні 

струмами високої частоти. Указати переваги та недоліки цього методу термі-

чного обробляння. 
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Варіант 11 

 

1. Описати явище поліморфізму на прикладі титану. 

2. Накреслити діаграму стану системи кадмій‒цинк. Описати взаємодію ком-

понентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх об-

ластях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей сплавів у 

даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Як впливає склад сплаву і ступінь пластичної деформації на протікання 

процесів рекристалізування? Що таке критична ступінь деформації? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву на-

грівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 3,3 % С. Для заданого сплаву при температурі                  

1250 °С визначити: процентний вміст вуглецю у фазах; кількісне співвідно-

шення фаз. 

5. За допомогою діаграми стану залізо‒карбід заліза визначити температуру 

повного і неповного відпалювання та нормалізування для сталі 20. Охаракте-

ризувати ці режими термічного обробляння і навести короткий опис мікро-

структури та властивостей сталі після кожного виду обробляння.- 

 

Варіант 12 

 

1. Описати умови одержання дрібнозернистої структури при кристалізуванні, 

яке самовільно розвивається (використовуючи теорію Тамманна). 

2. Накреслити діаграму стану системи алюміній‒германій. Описати взаємо-

дію компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у 

всіх областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей 

сплавів у даній системі за допомогою правил Курнакова.  
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3. Що відбувається із кристалічними ґратками металів під дією нормальних 

на- 

пружень? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву на-

грівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 3,0 % С. Вибрати для заданого сплаву будь-яку 

температуру, яка знаходиться між лініями ліквідусу і солідусу, і визначити: 

склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількісне співвідно-

шення фаз.  

5. Накреслити діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту для сталі У8, 

на нести на неї криву режиму ізотермічного обробляння, яке забезпечує оде-

ржання твердості НRC50. Указати, як цей режим називається, описати сут-

ність перетворювань і отримання якої структура забезпечується у цьому ви-

падку? 

 

Варіант 13 

 

1. Що таке переохолоджування і як воно впливає на структуру  металу, який 

кристалізується? 

2. Накреслити діаграму стану системи мідь‒арсен. Описати взаємодію компо-

нентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх облас-

тях діаграми стану і пояснити характер змінювання сплавів у даній системі за 

допомогою правил Курнакова. 

3. Описати точкові недосконалості кристалічної будови. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву охо-

лоджування в інтервалі температур від 1600 до 0 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 2,2 % С. Вибрати для заданого сплаву будь-яку 
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температуру, яка знаходиться між лініями ліквідусу і солідусу, і визначити: 

склад фаз, тобто процентний вміст вуглецю у фазах; кількісне співвідношення 

фаз.  

5. Використовуючи діаграму стану залізо‒карбід заліза і криву змінювання 

тве- 

рдості залежно від температури відпускання, призначити для вуглецевої сталі 

40 температуру гартування і температуру відпускання, необхідні для забезпе-

чування твердості НВ450. Описати перетворювання, які відбувалися в сталі в 

процесі гартування і відпускання, і отриману після термічного обробляння 

структуру. 

 

Варіант 14 

 

1. Пояснити вплив модифікаторів першої групи (дисперсних тугоплавких час-

тинок) на будову литого металу. 

2. Накреслити діаграму стану системи свинець‒стибій. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-

вів у даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Як і чому змінюються механічні властивості металів при холодному плас-

тичному деформуванні? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву охо-

лоджування в інтервалі температур від 1600 до 0 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 0,9 % С. Вибрати для заданого сплаву будь-яку 

температуру, яка знаходиться між лініями ліквідусу і солідусу, і визначити: 

склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількісне співвідно-

шення фаз.  

5. Покажіть графічно режим відпалювання для одержання перлітного ковкого 
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чавуну. Описати структурні перетворювання, які відбуваються в процесі від-

палювання, і механічні властивості чавуну після термічного обробляння. 

 

 

 

Варіант 15 

 

1. Як впливає швидкість охолоджування на будову  металу, який кристалізу-

ється? 

2. Накреслити діаграму стану системи мідь‒нікель. Описати взаємодію ком-

понентів у рідкому і твердому станах. Указати структурні складові у всіх об-

ластях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей сплавів у 

даній системі за допомогою правил Курнакова.  

3. Який вид термічного обробляння може відновити пластичні властивості 

холоднодеформованої сталі 10? Указати режим обраного термообробляння. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву охо-

лоджування в інтервалі температур від 1600 до 0 °С (із застосуванням правила 
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фаз) для сплаву, який містить 2,3 % С. Вибрати для заданого сплаву будь-яку 

температуру, яка знаходиться між лініями ліквідусу та солідусу, і визначити: 

склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількісне співвідно-

шення фаз.  

5. Накреслити діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту для сталі У8, 

на нести на неї криву режиму ізотермічного обробляння, яке забезпечує оде-

ржання твердості НВ450. Указати, як цей режим називається, описати сут-

ність перетворювань і отримання якої структура забезпечується у цьому ви-

падку. 

 

Варіант 16 

 

1. Описати сутність і призначення процесу модифікування. 

2. Накреслити діаграму стану системи кадмій‒цинк. Описати взаємодію ком-

понентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх об-

ластях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей сплавів у 

даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Під дією яких напружень виникає пластична деформація? Як при цьому 

змінюються структура і властивості металів і сплавів? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву охо-

лоджування в інтервалі температур від 1600 до 0 °С (із застосуванням правила 

фаз) для  

сплаву, який містить 3,8 % С. Для заданого сплаву визначити процентний 

вміст вуглецю у фазах при температурі 850 °С.  

5. Накреслити діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту для сталі ма-

рки У8, нанести на неї криву режиму ізотермічного обробляння, яке забезпе-

чує одержання твердості НRС45. Указати, як цей режим називається, описати 

сутність перетворювань і отримання якої структура забезпечується у цьому 
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випадку. 

 

Варіант 17 

 

1. Описати будову і основні характеристики кристалічної ґратки нікелю (па-

раметри, координаційне число, щільність пакування).  

2. Накреслити діаграму стану системи мідь‒срібло. Описати взаємодію ком-

понентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх об-

ластях діаграми стану, пояснити характер змінювання властивостей сплавів у 

даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Описати лінійні недосконалості кристалічної будови. Як вони впливають 

на властивості металів і сплавів? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву на-

грівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 3,4 % С. Для заданого сплаву визначити проце-

нтний вміст вуглецю у фазах при температурі 750 °С.  

5. Накреслити діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту для сталі У8. 

Нанести на неї криву режиму ізотермічного обробляння, яке забезпечує твер-

дість НRС55. Указати, як цей режим називається, описати сутність перетво-

рювань і отримання якої структура забезпечується у цьому випадку. 

 

Варіант 18 

 

1. Побудувати із застосуванням правила фаз криву нагрівання для свинцю. 

2. Накреслити діаграму стану системи алюміній‒мідь. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-
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вів у даній системі із застосуванням правил Курнакова. 

3. Пояснити сутність процесу первинного рекристалізування (рекристалізу-

вання обробляння). 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву на-

грівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 0,3 % С. Вибрати для заданого сплаву будь-яку 

температуру, яка знаходиться між лініями ліквідусу і солідусу, і визначити: 

склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількісне співвідно-

шення фаз. 

5. Різальний інструмент із сталі У10 був перегрітий при гартуванні. Чим шкі-

дливе перегрівання і як можна виправити цей дефект? 

 

Варіант 19 

 

1. Побудувати із застосуванням правила фаз криву нагрівання для алюмінію. 

2. Накреслити діаграму стану системи свинець‒олово. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-

вів у 

даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Як можна виправити грубозернисту структуру кутої сталі марки 30? Об-

ґрунтуйте обраний режим термічного обробляння. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву на-

грівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 5,2 % С. Для заданого сплаву визначити при 

температурі 1250 °С: склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), 

кількісне співвідношення фаз.  



32 

5. При безперервному охолоджуванні сталі У8 отримана структура троостит ‒ 

мартенсит. Нанести на діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту кри-

ву охолоджування, яке забезпечує одержання даної структури. Указати інтер-

вал температур перетворювань і описати характер перетворювання в кожному 

з них. 

 

Варіант 20 

 

1. Описати будову реального виливка і явище транскристалізування.  

2. Накреслити діаграму стану системи алюміній‒германій. Описати взаємо-

дію компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у 

всіх областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей 

сплавів у даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Як змінюється будова і властивості в процесі відпочинку (зворот) поперед-

ньо наклепаного металу? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати структурні складо-

ві у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву на-

грівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 1,6 % С. Для заданого сплаву визначити проце-

нтний вміст вуглецю у фазах при температурі 800 °С. 

5. Покажіть графічно режим відпалювання для одержання феритного ковкого 

чавуну. Описати структурні перетворювання, які відбуваються в процесі від-

палювання, і вкажіть механічні властивості чавуну після термічного оброб-

ляння. 

 

Варіант 21 
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1. Описати явище поліморфізму на прикладі цирконію, а також будову і осно-

вні характеристики кристалічної ґратки (параметри, координаційне число, 

щільність пакування). 

2. Накреслити діаграму стану системи алюміній‒кремній. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-

вів у даній системі за допомогою правил Курнакова.  

3. Як і чому змінюються механічні та фізико-хімічні властивості металів після 

холодного пластичного деформування? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза. Указати структурні скла-

дові у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву 

нагрівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 1,6 % С. Для заданого сплаву визначити при 

температурі 1350 °С: процентний вміст вуглецю у фазах; кількісне співвідно-

шення фаз.  

5. Необхідно провести поверхневе зміцнювання виробів із сталі 20. Призна-

чити  вид обробляння, описати технологію, перетворювання, які відбуваються 

в сталі, структуру і властивості. 

 

Варіант 22 

 

1. Описати вплив реального середовища на протікання процесу кристалізу-

вання. 

2. Накреслити діаграму стану системи олово‒цинк. Описати взаємодію ком-

по- 
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нентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх облас-

тях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей сплавів у 

даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Дислокації та їх вплив на механічні властивості металів. 

4. Накреслити діаграму стану системи залізо‒карбід заліза. Указати структур-

ні складові у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати 

криву охолоджування в інтервалі температур від 1600 до 0 °С (із застосуван-

ням правила фаз) для сплаву, який містить 0,1 % С. Вибрати для заданого 

сплаву будь-яку температуру, яка знаходиться між лініями ліквідусу і соліду-

су, і визначити: склад фаз (тобто  процентний вміст вуглецю у фазах), кількі-

сне співвідношення фаз.  

5. Використовуючи діаграму стану залізо‒карбід заліза, указати температуру 

гартування сталі У12, описати перетворювання, які відбуваються в процесі 

гартування, і одержувану структуру. Яке додаткове обробляння необхідно 

провести на загартованій сталі У12 для усунення залишкового аустеніту? 

 

Варіант 23 

 

1. Описати фізичну сутність процесу плавлення. 

2. Накреслити діаграму стану системи алюміній‒кремній. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-

вів у даній системі за допомогою правил Курнакова.  

3. Що відбувається з металом під дією дотичних напружень? 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза. Указати структурні скла-

дові у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву 

нагрівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 2,5 % С. Для даного сплаву визначити при тем-

пературі 1250 °С: процентний вміст вуглецю у фазах; кількісне співвідношен-
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ня фаз. 

5. Накреслити діаграму ізотермічного перетворювання аустеніту для сталі У8, 

нанести на неї криву режиму ізотермічного обробляння, яке забезпечує одер-

жання твердості НВ450. Указати, як цей режим називається, описати сутність 

перетворювань і отримання якої структура забезпечується у цьому випадку. 

 

Варіант 24 

 

1. Описати основні типи хімічного зв’язку. 

2. Накреслити діаграму стану системи магній‒кальцій. Описати взаємодію 

компонентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх 

областях діаграми стану і пояснити характер змінювання властивостей спла-

вів у даній системі за допомогою правил Курнакова. 

3. Описати види недосконалостей кристалічної будови та їх вплив на власти-

вості металів. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза. Указати структурні скла-

дові у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву 

нагрівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 3,6 % С. Для заданого сплаву при температурі                      

1250 °С визначити: процентний вміст вуглецю у фазах; кількісне співвідно-

шення фаз. 

5. У чому полягає відмінність звичайного гартування від східчастого та ізоте-

рмічного? Які переваги та недоліки кожного із цих видів гартування? 

 

Варіант 25 

 

1. Описати будову і основні характеристики кристалічної ґратки хрому (па-

раметри, координаційне число, щільність пакування). 

2. Накреслити діаграму стану системи мідь‒арсен. Описати взаємодію компо-
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нентів у рідкому і твердому станах, указати структурні складові у всіх облас-

тях 

діаграми і пояснити характер змінювання властивостей сплавів у даній систе-

мі за допомогою правил Курнакова. 

3. Пояснити відмінність між холодним і гарячим пластичним деформуванням. 

4. Накреслити діаграму стану залізо‒карбід заліза. Указати структурні скла-

дові у всіх областях діаграми, описати перетворювання і побудувати криву 

нагрівання в інтервалі температур від 0 до 1600 °С (із застосуванням правила 

фаз) для сплаву, який містить 3,7 % С. Для заданого сплаву при температурі 

900 °С визначити процентний вміст вуглецю у фазах.  

5. Вуглецеві сталі У8 і 35 мають після гартування і відпускання структуру ‒ 

мартенсит відпускання і твердість: сталь У8 − НRС60, сталь − 35 НRС50. Ви-

користовуючи діаграму стану залізо‒карбід заліза і враховуючи перетворю-

вання, які відбуваються при відпусканні, указати температуру відпускання 

для кожної сталі. Описати усі перетворювання, які відбуваються в цих сталях 

у процесі гартування і відпускання, і пояснити, чому сталь У8 має більшу 

твердість, чому сталь 35. 
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  

РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

Відповідно до навчального плану спеціальності 133 «Галузеве машино-

будування» розрахункове завдання з дисципліни «Прикладне матеріалознавст-

во» виконується самостійно.  

У процесі виконання розрахункового завдання студенти закріплюють 

здобуті теоретичні знання з матеріалознавства, опановують навички роботи з 

науково-технічною та довідковою літературою. 

Розрахункове завдання вимагає від студентів застосування теоретичних 

положень дисципліни «Прикладне матеріалознавство» для практичного аналі-

зування конкретних діаграм стану подвійних сплавів. 

Структура розрахункового завдання  спрямована на творчий пошук та ін-

дивідуальний підхід у побудові та проведенні аналізування діаграм стану по-

двійних сплавів, сприяє розширенню ерудиції майбутнього інженера. 

Кожен студент виконує свій варіант розрахункового завдання, який відрі-

зняється від інших. Робота виконується під керівництвом викладача, який у 

встановленому порядку видає студенту індивідуальне завдання для виконання, 

графік його виконання, надає студенту методичну допомогу, необхідну студен-

ту для розв’язання окремих питань, рекомендує необхідну літературу, прово-

дить систематичні консультації за розкладом і контролює хід виконання робо-

ти. 

Розрахункове завдання оформлюється відповідно до вимог, викладених 

нижче. Його захист відбувається в установлений термін. 

Дослівне копіювання матеріалів інших робіт, підручників, конспектів, ме-

тодичних вказівок, інших джерел не допускається. Однак допускається викори-

стання таких матеріалів за умови обов’язкового посилання на них відповідно до 



38 

встановлених правил. Загальні положення, аналізування діаграм стану подвій-

них сплавів, висновки викладаються в тексті розрахункового завдання самос-

тійно. 

Побудування розрахункового завдання має бути максимально наближе-

ним  

до класичної наукової роботи. Вимоги до структури і оформлення якої регла-

ментуються СТЗВО-ХПІ-3.01-2018. Система стандартів з організації навчаль-

ного процесу. Текстові документи у сфері навчального процесу. Загальні вимо-

ги до виконання. 

У встановлений термін, до захисту розрахункового завдання студент зо-

бов’язаний представити викладачу для перевіряння його текстову частину у пе-

реплетеному вигляді, яка повинна послідовно містити такі структурні елементи:  

− титульний аркуш (див. Додаток 1); 

− основну частину; 

− список джерел інформації. 

Аркуш з переліком питань завдання розташовується після титульного ар-

кушу роботи та не входить в загальну кількість аркушів.  

Список джерел інформації являє собою список літератури та електронних 

ресурсів, звідки був запозичений фактичний матеріал, необхідний для виконан-

ня розрахункового завдання. Цей список складають у порядку появи посилань у 

тексті роботи. Посилання на літературу в тексті роботи розміщують у квадрат-

них дужках після відповідної цитати, наприклад [7]. В даному випадку «7» – це 

номер у списку літератури тієї публікації, на яку посилається автор. У списку 

джерел інформації, посилання на кожне джерело записують з абзацу і нумеру-

ють арабськими числами. Оформлення списку джерел інформації виконується 

згідно з СТЗВО-ХПІ-3.01-2018. 

Текстову частину розрахункового завдання оформляють відповідно до 

вимог СТЗВО-ХПІ-3.01-2018, державною мовою, за допомогою засобів 

комп’ютерної техніки. Текст роботи друкують з одного боку на аркушах білого 
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паперу формату А4 (210×297 мм), розташування сторінок – книжне, залишаючи 

береги таких розмірів: лівий – 3 см, правий –  1,5 см, верхній і нижній – 2 см. 

При наборі тексту висота букв повинна бути не меншою 2,5 мм. Рекомендуєть-

ся використовувати шрифт Times New Roman (кегль 14) з міжрядковим інтер-

валом 1,5 і вирівнювання за шириною сторінки. Перший рядок кожного абзацу 

необхідно почи- 

нати з відступом на 1 см. Відстань між абзацами така сама, як і між рядками у 

абзаці – 1,5 інтервали. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, а 

щільність тексту роботи однаковою. Заголовок першого розділу завдання необ-

хідно друкувати великими літерами жирним шрифтом з вирівнюванням по 

центру «ОСНОВНА ЧАСТИНА» друкується. Кожне нове питання рахункового 

завдання необхідно починати з нового аркушу. Заголовок – «СПИСОК ДЖЕ-

РЕЛ ІНФОРМАЦІЇ» не нумерується. Нумерацію подають арабськими цифрами 

без знаку §, № і т. п., з крапкою після цифри. Таблиці і рисунки слід розміщува-

ти в тексті безпосередньо після їх першого згадування. Всі сторінки роботи, 

включаючи список використаних джерел, підлягають нумерації на загальних 

засадах. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до за-

гальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші (сторінка 1) та на ар-

куші із завданням до розрахунково-графічної роботи (не входить в загальну кі-

лькість сторінок) номер сторінок не ставлять. Нумерація починається із сторін-

ки основної частини де розкривається перше питання, та здійснюється у право-

му верхньому куті сторінки без крапки. Рисунки, таблиці та формули нумеру-

ють послідовно арабськими цифрами. Порядкові номери позначають арабськи-

ми цифрами у круглих дужках на сторінці праворуч на рівні відповідної фор-

мули. Наприклад: «(2.1)» – перша формула другого питання. Кожний рисунок 

(схема, діаграма, графік) повинний мати порядковий номер та назву, які необ-

хідно  розміщувати під ним без крапки. Наприклад: «Рисунок 3.1 – Діаграма 

фазового складу двокомпонентного сплаву». У тексті де викладено матеріал, 

який пов’язаний з рисунком на який необхідно вказати розміщують посилання 
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у круглих дужках «(рис. 3.1)», або «див. рис. 3.1». Кожна таблиця повинна мати 

порядковий номер та назву, які необхідно розміщувати над таблицею посере-

дині рядка. Наприклад: «Таблиця 1.1 – Критичні точки сплаву». При перене-

сенні частини таблиці на наступну сторінку, слово «Таблиця» та її назва вказу-

ються один раз над першою частиною таблиці, а над іншими частинами пи-

шуть: «Продовження табл.», «Закінчення табл.»  із зазначенням її номера. 
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Рисунок 2.1 – Діаграма стану системи Fe–Fe3C 
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Рисунок 2.2 – Діаграма стану системи Cu–Ag 

Продовження додатка 2 

 

Рисунок 2.3 – Діаграма стану системи Pb–Mg 
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Рисунок 2.4 – Діаграма стану системи Cu–Ni 

 

Продовження додатка 2 

 

Рисунок 2.5 – Діаграма стану системи Cu–As 
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Рисунок 2.6 – Діаграма стану системи Pb–Sb 

 

Продовження додатка 2 

 

Рисунок 2.7 – Діаграма стану системи Pb–Sn 
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Рисунок 2.8 – Діаграма стану системи Al–Cu 

 

Продовження додатка 2 

 

Рисунок 2.9 – Діаграма стану системи Al–Si 
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Рисунок 2.10 – Діаграма стану системи Sn–Zn 

 

 

Продовження додатка 2 
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Рисунок 2.11 – Діаграма стану системи Mg–Ca 

 

Рисунок 2.12 – Діаграма стану системи Cd–Zn 

Продовження додатка 2 

 

Рисунок 2.13 – Діаграма стану системи Al–Ge 
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Рисунок 2.14 – Діаграма стану системи Mg–Ge 

 

 

 

Закінчення додатка 2 
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Рисунок 2.15 – Діаграма стану системи Sb – Ge 
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