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ВСТУП 

 

Мета програми фахового вступного випробування – надати орієнтири 

щодо підготовки абітурієнтів, які отримали диплом «Молодшого спеціаліста» і 

виявили бажання навчатися за прискореною заочною формою підготовки на 

кваліфікаційний рівень «бакалавр».  

Під час підготовки до вступних випробувань абітурієнт повинен, з вико-

ристанням підручників з теорії та технології металургійного виробництва, са-

мостійно проробити матеріал, який визначений змістом цієї програми. В проце-

сі цієї роботи рекомендується ставити собі питання для самоконтролю і надава-

ти на них відповіді. 

Під час самостійного розв’язання завдань розрахункового характеру ре-

комендується записувати на папері у скороченій формі вихідні данні, ціль та 

завдання, формули і методи, які необхідні для розрахунків. Отримані відповіді 

слід порівнювати з відомими практичними даними. У випадку різкого розхо-

дження результатів розрахунків і відомих практичних даних необхідно визна-

чити причину цього і знову провести розрахунок завдання з урахуванням знай-

дених помилок. У розрахунках слід використовувати одиниці системи СІ. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Розділ 1 – Металургія чавуну 

Характеристика залізних руд, родовища. Способи збагачення і згрудк-

вання залізних руд. Процеси і агрегати агломерації. Вимоги до якості залізору-

дної сировини для доменної печі. Різниця між агломератом і окатишами для 

доменної плавки.  

Характеристика матеріалів відновників, вимоги до їх якості. Функції кок-

су в процесах плавки. 

Характеристика матеріалів флюсів, вимоги до їх якості. Функції флюсів. 

Конструкції доменних печей і їх експлуатація.  

Види і склади чавуну і сплавів які виплавляють у доменних печах. 

Розподіл шихтових матеріалів і газів по перетину доменної печі. 

Пряме і непряме відновлення оксидів у доменному процесі, переваги і 

недоліки. Фізико-хімічні процеси і ступінь відновлення елементів у доменній 

печі. 

Характеристика продуктів доменної плавки. 

Рекомендована література: [1,2,7,8] 
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Розділ 2 – Теоретичні основи сталеплавильних процесів 

Загальна фізико-хімічна характеристика сталеплавильного процесу 

Фазова та хімічна рівновага у сталеплавильній системі. Хімічна спорідне-

ність реагуючих речовин.  

Загальні термодинамічні співвідношення для опису стану розчину і його 

компонентів. 

Сталеплавильні шлаки. Технологічні і фізичні властивості сталеплавиль-

них шлаків. Розподіл елементів між металом і шлаком. 

Поверхневий натяг. Поверхневий натяг металевих розчинів на основі за-

ліза. Поверхневий натяг шлаків. Міжфазовий натяг поміж металом та шлаком.  

Кінетика металургійних реакцій. Молекулярна дифузія. Кінетика гетеро-

генних металургійних реакцій. Швидкість ланки та процесу в цілому. Кінетика 

розчинення та плавлення 

Взаємодія металевих та оксидних розплавів з газами. Джерела надхо-

дження газів до металу під час плавки. Фізико-хімічні основи дегазації сталі. 

Окислювально-відновлювальні реакції в системі метал-шлак.  

Особливості процесу зневуглецювання сталі у сталеплавильній ванні. 

Фізико-хімічні закономірності процесу дефосфорації сталі. Поведінка фо-

сфору впродовж плавки. 

Десульфурація сталі. Фізико-хімічні основи процесу десульфурації. Чин-

ники, що впливають на здатність шлаків розчиняти сірку. Поведінка сірки 

впродовж плавки. 

Теоретичні основи розкислення. Розкиснювачі сталі. Розкиснювальна 

здатність шлаків. Утворення та видалення неметалевих включень з рідкого ме-

талу.  

Рекомендована література: [3-7] 

 

Розділ 3 – Металургія сталі 

Класифікація сталеплавильних процесів. Подові та конвертерні процеси. 

Електросталеплавильний процес.  

Сучасні тенденції розвитку сталеплавильних технологій. Класифікація 

сталей. 

Шихтові матеріали сталеплавильного виробництва. 

Конверторні процеси. Киснево-конверторні процеси. Основи технології 

киснево-конверторної плавки. Виробництво сталі в кисневих конверторах дон-

ного та комбінованого дуття. 

Мартенівський процес: особливості плавки сталі в мартенівській печі. 

Періоди мартенівської плавки. Технологія плавки в мартенівській печі. Вимоги 

до шихти і палива. Інтенсифікація мартенівського процесу.  
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Електросталеплавильний процес. Методи плавки сталі в ДСП. Методи ін-

тенсифікації плавки в ДСП. Особливості виплавки сталі в кислих ДСП. Особ-

ливості технології виплавки сталі з використанням металізованої сировини та 

рідкого чавуну в завалку.  

Позапічна обробка сталі. Технологічні завдання, які вирішують під час 

позапічної обробки. Методи позапічної обробки сталі. Доведення сталі на агре-

гаті ківш-піч. Вакуумування сталі. 

Способи розливання сталі. Обладнання та організація розливання сталі в 

зливки. Розливання сталі на МНРС. Особливості розливання легованих сталей. 

Рекомендована література: [8-12] 

 

Розділ 4 – Теорія розливання і кристалізації сталі 

Структура та фізико-хімічні властивості рідкої сталі. 

Гідродинамічні процеси, які відбуваються у сталерозливному ковші та 

під час наповнення виливниць та кристалізаторів. Процеси, які відбуваються 

під час випуску метала із печі. 

Теплофізика зливка. Теплофізичні процеси, що відбуваються під час кри-

сталізації зливка. Переохолодження, кристалізація ї формування кристалічної 

структури, усадочні явища і їх наслідки. Кристалізація з газоутворенням. Фор-

мування основних структурних зон зливків спокійної сталі. 

Лікваційні процеси під час кристалізації зливків. Хімічна та фізична не-

однорідність у стальних зливках різних типів. 

Рекомендована література: [13-15] 

 

Розділ 5 – Теорія процесів обробки металів тиском 

Деформований стан. Показники деформації. Схеми і види деформацій 

Напружений стан у точці, напруга на похилій площадці, знаки напруг.  

Фізичні основи контактного тертя. Види тертя та їх характеристики. Гра-

ничні умови. Фактори, яки впливають на контактне тертя.  

Основні закони пластичної деформації. Закони сталості об`єму,  най-

меншої опори, нерівномірності деформації. Закони подоби та модулювання 

процесів ОМТ.  

Діаграми розтягання, стиску. Істинна напруга, логарифмічна деформація. 

Крива плину. 

Холодна, тепла та гаряча пластична деформація полікристалевих металів. 

Вплив температури, ступеню та швидкості деформації на опір деформації мета-

лу. Нагрів та знеміцненя деформованих металів. Пластична деформація при рі-

зних температурно-швидкісних умовах.  

Рекомендована література: [16,17] 
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Розділ 6 – Теорія процесів прокатки 

Геометрія осередку деформації. Основні поняття та визначення. Зв'язок 

між геометричними параметрами осередку деформації. Коефіцієнти деформа-

ції. Пружна деформація валків та смуги. Позаконтактна деформація. 

Умови захоплення смуги прокатними валками. Умови вільного захоплен-

ня. Примушене та динамічне захоплення. Умови сталого процесу прокатки. За-

хоплення в прямокутних рівчаках. Засоби підвищення захоплюючої здібності 

валків. 

Кінематика осередку деформації. Етапи процесу прокатки. Співвідно-

шення швидкостей метала і валків в середині осередку деформації. Нейтраль-

ний переріз. Випередження та від ставання металу в умовах прокатки. Вплив 

чинників прокатки на випередження. Теоретичне та експериментальне визна-

чення випередження. Випередження в умовах прокатки в рівчаках. Визначення 

середньої швидкості деформації. 

Контактні сили тертя згідно до умов прокатки. Розподіл сил тертя на по-

верхні контакту. Співвідношення сил тертя при захопленні та стислому процесі 

прокатки. Засоби визначення коефіцієнта тертя. Вплив факторів прокатки на 

коефіцієнти тертя.  Поширення металу. Явище поширення. Вплив факторів про 

катки на поширення. 

Рекомендована література: [18] 

 

Розділ 7 – Технологія процесів прокатки 

ДСТУ і ТУ. Сортамент прокатної продукції. Класифікація і маркірування 

сталей. Класифікація прокатних станів. Головна лінія. Робочі кліті, станини, 

прокатні валки. Підшипники. Механізми установки валків. Сполучні пристрої. 

Передаточні пристрої. Шестеренні кліті. Транспортні пристрої. Ножиці. РПМ. 

Моталки. Холодильники. Зачищення заготовок. 

Характеристика обтискних, заготівельних та сортових станів. Заготовка. 

Нагрів. Профілювання валків. Схеми, деформаційні, температурні ті швидкісні 

режими прокатки та режими прокатки. Обробка сортового прокату. 

Характеристика широкоштабових станів гарячої прокатки (ШСГП). Зага-

льна технологічна схема.  

Технологія виробництва листа на ШСГП. Сортамент, споживачі, етапи. 

Загальна технологічна схема (нагрів, прокатка, термообробка, обробка).  

Характеристика товстолистових станів (ТЛС). Схеми прокатки. Загальна 

технологічна схема.  
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Технологія виробництва листа на ТЛС. Сортамент, споживачі, етапи роз-

витку. Загальна технологічна схема (нагрів, прокатка, термообробка, обробка). 

Схеми прокатки.  

Технологія виробництва холоднокатаного листа. Сортамент. Споживачі. 

Способи прокатки. Вимоги до підкату. Схема цеху й основні технологічні опе-

рації. Очищення підкату від окалини. Типи станів. Безперервні й одно клітьові 

стани. Технологічні змащення й охолодні рідини. Режими прокатки і між клі-

тьових натягів. 

Рекомендована література: [19-21] 

 

Розділ 8 – Металознавство 

Атомно-кристалічна будова металів. Методи вивчення структури. 

Термодинамічні умови кристалізації металів. Гомогенне і гетерогенне за-

родження кристалів. Критичний розмір зародків. Переохолодження. Модифіку-

вання. Механізм зростання кристалів в рідині. Двомірні зародки, гвинтова дис-

локація. Форми кристалів: рівновісна, комірчаста, дендритна. Будова відливків і 

зливків. Тип структур відливок. Усадочні дефекти. Ліквація. 

Пластична деформація, руйнування металів і сплавів. Зміни структури і 

властивостей деформованих сплавів під час нагріву. 

Діаграми стану і кристалізація сплавів. 

Фази у сплавах: рідинні і тверді розчини, сполуки. Діаграми стану сплавів 

і умови рівноваги фаз. Кристалізація розчинів і проміжних фаз. Дендритна лік-

вація. Безвибіркова кристалізація. Евтектична і перитектична кристалізація, ти-

пи структур. 

Діаграми стану системи Fe-C і формування структури сталей і чавунів. 

Властивості і класифікація. Основні лінії і точки діаграми. Фази. Класифікація 

сплавів. Кристалізація сталей різного складу і формування структури. Дефекти 

структури сталей. 

Рекомендована література: [22-24] 
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