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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів,
затвердженої Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» від 01 грудня 2016 року №6.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній перевірці
знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра,
отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-
професійною програмою, під час здобуття попереднього освітнього ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-
орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові професійні
завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

1. Доменне виробництво

1.1 Паливо і сировинні матеріали

- Паливо і сировинні матеріали

- Підготовка сировинних матеріалів до доменної плавки

1.2 Доменний процес

- Розподіл і рух шихти та газів у доменній печі

– Відновлювальні процеси та утворення чавуну і шлаку у доменній

печі

– Теплообмін у доменній печі.

1.3 Конструкція доменної печі та її допоміжних приладів

– Конструкція доменної печі

– Нагрівання і подавання дуття

– Очищення колошникового газу

– Прибирання чавуну і шлаку
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1.4 Технологія доменної плавки

– Задувка доменної печі та управління її ходом

– Обслуговування доменної печі

– Ремонт та видувка доменної печі.

Рекомендована література:

1. Вегман Е.Ф. и другие, Металлургия чугуна, М:;ИКЦ

Академкнига, 2004. – 774с.

2. Вегман Е.Ф. Окускование руд и концентратов, М:;

М:;Металлургия. 1976.– 224с.

3. Грузинов В.К.. Механическое оборудование доменних цехов, М:;

М:;Металлургия. 1959.– 317с.

4. Ефименко Г.Г., Гиммельфарб А.А., Левченко В.Е. Металлургия

чугуна, - Киев: Вища школа, 1988.– 317с.

5. Енгель Г.Ю., Богданиди Л.Ф., Восстановление железных руд. –

М.: Металлургия , 1971.-520с.

6. Жеребин Б.Н., Пареньков А.Е., Пыриков А.Н.Конструкция и

оборудование доменних печей и цехов.. Учебное пособие для практических

занятий , М:;МИСиС. 1987.– 116с.

7. Коротич В.И. Основы теории и технологи подготовки сырья к

доменной плавке, М:; М:;Металлургия. 1978.– 208с.

8. Лялюк В.П.,Товаровский Д.А., Демчук В.А.  Коксозамещающие

технологии в доменной плавке, - Днепропетровск: Пороги, 2006.

9. Харлампович Г.Д. Технология коксохимического производства.-

М., Металлргия, 1995 .

10. Харлашин П.С., Ершов Г.С., Тарасов В.П. Вопросы современной

металлургии(проблемы, теорія, технология, качество): в 2-х томах.-

Мариуполь, 2001.-521с.



5

2. Хімічні основи виробництва чавуну

2.1 Хімічний склад доменної шихти, розкладання плавильних

матеріалів та процес відновлення в доменній печі

- Залізорудні матеріали

- Флюси

- Кокс

2.2 Розкладання плавильних матеріалів та процес відновлювання в

доменній печі

- Випаровування вологи, розклад гідратів та сублімація летких

компонентів коксу

- Розклад вуглекислих сполук

- Відновлення оксидів металів

2.3 Доменний шлак та десульфурація чавуну в горні печі

- Доменний шлак

- Десульфурація чавуну

- Вогнетриви та колошниковий пил

- Хімічні процеси в горні печі

- Окислення складових частин чавуну та їх відновлення у горні

Рекомендована література:

1. Бигеев А. М. Металлургия стали. – М.: МГТУ, 2000. – 544 с.

2. Вегман Е.Ф., Жеребин Б.П., Нохвиснев А.Н. Металлургия чугуна.

М.: Академкнига, 2004. – 774 с.

3. Воскобойников В. Г., Кудрин В. А., Якушев А. М. Общая

металургия. - М.: Академкнига, 2002. — 768 с.

4. Ефименко Г.Г., Гиммельфарб А.А., Левченко В.Е. Металлургия

чугуна. – К.: Вища школа, 1988. – 351 с.
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5. Полтавец В.В. Доменное производство. – М.: Металлургия, 1972. –

448 с.

6 Харлашин П.С., Ершов Г.С., Тарасов В.П. Вопросы современной

металлургии(проблемы, теорія, технология, качество): в 2-х томах.-

Мариуполь, 2001.-521с.

3. Теорія і  технологія виробництва сталі і феросплавів

2.1 Основи теорії  металургійних процесів

- Основи термодинаміки металургійних процесів

- Основи кінетики металургійних процесів

- Основи навчання про шлаки

- Основи теорії виробництва сталі

- Основи теорії виробництва феросплавів

2.2 Виробництво сталі в конверторах

- Розрахунок основних параметрів кисневих конверторів

- Футерівка кисневих конверторів

- Технологія виробництва сталі в конверторах

2.3 Виробництво сталі в електропечах та переплавних установках

- Розрахунок основних параметрів дугових сталеплавильних печей

- Футерівка дугових сталеплавильних печей

- Технологія виробництва сталі в електропечах

- Технологія спеціальної металургії та установки переплаву

2.4 Виробництво сталі в мартенівських печах та двованних агрегатах

- Розрахунок основних параметрів мартенівських печей

- Футерівка мартенівських печей

- Технологія виробництво сталі в мартенівських печах та двованних

агрегатах
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2.5 Позапічні способи обробки сталі

- Конструкції агрегатів позапічної обробки сталі

2.6 Теорія і технологія  розливки сталі

- Розливка сталі у виливниці

- Розливка сталі на МБЛЗ та ЛПА

- Теорія і технологія  розливки сталі

2.7 Конструкції феросплавних печей

- Розрахунок основних параметрів феросплавних печей

- Футерівка феросплавних печей

2.8 Виробництво феросплавів в електропечах

- Виробництво кременистих, марганцевих, хромистих,

малотоннажних феросплавів та лігатур в електропечах

2.9 Основи проектування плавильних цехів

Рекомендована література:

1 Арсентьев П.П., Квитко М.П. Конвертерный процесс с донным дутьём,

М., Металлургия,   1983- 128 с.

2 Арсентьев П.П., Яковлев В.В., Комаров С.В. Конвертерный процесс с

комбинированным дутьём, М., Металлургия, 1991- 176 с.

3 Еднерал Ф.П. Электрометаллургия стали и ферросплавов, М.,

Металлургия, 1977 – 488 с.

4 Ойкс,. Иоффе  Производство стали (расчеты).М., Металлургия, 1972

5 Соколов Г.А.Производство стали, М., Металлургия, 1982.

6 Якушев А.М. Проектирование сталеплавильных и доменных цехов,

М., Металлургия, 1984 – 216 с.
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4. Хімічні основи виробництва сталі і феросплавів

4.1 Зв’язок хімії з чорною металургією , залізо, вуглець гази у чорній

металургії

- Зв’язок хімії з металургією

- Залізо-основний елемент чорної металургії

- Вуглець у чорній металургії

- Гази у чорній металургії

4.2 Шкідливі домішки у сталі

- Сірка та фосфор – шкідливі домішки у сталі

- Домішки з металевого лому у сталі

4.3 Легуючі елементи у сталі

4.4 Хімічний склад шлаку та вогнетривких матеріалів

- Хімічні сполуки, що входять до складу шлаку

- Хімічний склад вогнетривких матеріалів

4.5 Хімічний склад палива, пил і шлам

- Хімічний склад палива

- Властивості пилу і шламу при виробництві сталі

Рекомендована література:

1. Бигеев А. М. Металлургия стали. – М.: МГТУ, 2000. – 544 с.

2. Воскобойников В. Г., Кудрин В. А., Якушев А. М. Общая

металургия. - М.: Академкнига, 2005. — 768 с.

3. Глинка М. Л. Общая химия.- Л.: Хімія, 1983. - 704 с.

4. Харлашин П.С., Ершов Г.С., Тарасов В.П. Вопросы современной

металлургии(проблемы, теорія, технология, качество): в 2-х томах.-

Мариуполь, 2001.-521с.
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5. Теорія процесів прокатного та волочильного виробництва

5.1 Класифікація процесів прокатки. Схеми процесів прокатки та їх

характеристика; галузі застосування окремих різновидів процесів

прокатування металів.

5.2 Геометричні параметри осередку деформації при прокатці та їх

розрахункове визначення. Кут контакту металу з валками; довжина дуги

контакту металу з валками; площа контактної поверхні. Залежність

абсолютного обтискання розкату за пропуск від кута контакту і діаметра

робочих валків. Пружне сплющення валків. Методи визначення довжини

осередку деформації з урахуванням пружної деформації валків і штаби при

прокатуванні.

5.3 Коефіцієнти деформації по трьом головним напрямам: товщині,

ширині і довжині розкату. Одиничні і сумарні коефіцієнти деформації. Три

види відносних показників деформації розкату по трьом головним напрямкам.

Повний і питомий зміщений об'єм по трьом головним напрямам деформації.

5.4 Закони контактного тертя при прокатці. Основні особливості

пластичного (деформаційного) тертя. Вплив тертя  на процес прокатки.

Фактори,  що впливають   на  контактне тертя. Методи  визначення

коефіцієнта тертя при сталому процесі прокатування. Відмінність

коефіцієнтів тертя  при захопленні розкату валками та при сталому процесі

прокатки. Емпіричні  залежності коефіцієнта тертя  від основних факторів.

Умови захвату розкату валками.

5.5 Кінематичні показники повздовжньої прокатки: випередження та

відставання; їх взаємозв'язок. Коефіцієнт випередження. Експериментальне

визначення випередження. Теоретичне визначення випередження на основі
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гіпотези плоских перетинів. Середня швидкість деформації. Характер руху

металу в деформаційній зоні. Гіпотези, прийняті в теорії прокатки: ковзання

(плоских перетинів)- двозонний осередок деформації,  прилипання –

тризонний осередок деформації, гіпотеза шляху найменшого опору –

чотиризонний осередок деформації. Нейтральний перетин розкату в осередку

деформації і визначення кута нейтрального перетину на основі гіпотези

ковзання. Аналіз впливу різних чинників на положення нейтрального

перетину. Закон постійності секундних об'ємів. Основи теорії прокатування

металу на безперервних станах. Визначення швидкісного режиму безперервної

прокатки на листових та сортових станах.

5.6 Розширення при прокатці. Його залежність від основних факторів.

Види розширення: вільне, обмежене і вимушене. Абсолютне і відносне

розширення. Теоретичне визначення розширення. Аналіз основних

математичних моделей визначення розширення при листовій та сортовій

прокатці металів.

5.7 Силові та енергетичні умови прокатки. Диференціальне рівняння

тиску металу на валки: рівняння Т. Кармана. Різні методи вирішення

диференціального рівняння тиску металу на валки: формули О.І. Целікова,

О.П. Чекмарьова, А. А. Корольова та ін. Фактори, що впливають на контактні

нормальні напруження при прокатці: обтискання, марки і температури металу,

швидкості деформації, товщини розкату і контактне тертя. Поняття про

коефіцієнт напруженого стану металу в осередку деформації. Момент

прокатки. Методи визначення крутячого моменту, необхідного для обертання

валків. Робота та потужність прокатки.

5.8 Різновиди процесів волочіння, їх принципові схеми та

характеристика галузей застосування. Характер напруженого стану металу
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при волочінні. Вплив основних факторів на нерівномірність деформації та

напружений стан металу при волочінні. Механізм взаємодії деформованого

металу та волоки. Характерні особливості процесу волочіння. Процес

волочіння з протинатягом металу. Однократне та багатократне волочіння

металу. Коефіцієнти деформації. Основи теорії контактного тертя при

волочінні металів. Коефіцієнт контактного тертя при волочінні: методика

теоретичного та експериментального визначення.

5.9 Сила та напруження волочіння. Гранична сила волочіння.

Аналітичне  визначення сили та напруження волочіння. Експериментальне

визначення сили волочіння. Залежність сили волочіння від різних факторів:

механічних властивостей металу, ступеня деформації, форми поздовжнього

профілю робочого каналу волоки, стану поверхні  ковзання й технологічного

мастила, сили протинатягу та швидкості волочіння.

Рекомендована література:

1. Старченко Д. И. Кинематика продольной прокатки / Д. И.

Старченко. – К. : УМК ВО, 1992. – 276 с.

2. Старченко Д. И. Динамика продольной прокатки / Д. И. Старченко. –

К. : ИСИО Украины,1994. – 400 с.

3. Капланов В. И. Динамика и трибоника высокоскоростной

тонколистовой прокатки. Мировая тенденция и перспектива : Монография /

В. И. Капланов. – Мариуполь : Рената, 2008. – 456 с.

4. Капланов В. И. Высокоскоростная холодная прокатка тонких полос :

Монография / В. И. Капланов. – К. : Вища школа, 1993. – 254с.

5. Теория продольной прокатки / А.И. Целиков, Г.С. Никитин,

С.Е. Рокотян. – М. : Металлурия, 1980. – 320 с.

6. Грудев А.П. Теория прокатки / А.П. Грудев. – М. : Интермет

Инжиниринг, 2001. – 280 с.
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7. Теорія процесів прокатного, трубного, ковальсько-штампувального та

волочильного виробництв : навч. посібник / О.П. Максименко, С.М. Лясота,

Р.Я. Романюк. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2009. – 208 с.

8. Николаев В.А. Теория прокатки /  В.А. Николаев. – Запорожье :

ЗГИА, 2007. – 228 с.

9. Процесс прокатки / М. А. Зайков, В. П. Полухин, А. М. Зайков,

Л. Н. Смирнов. – М. : МИСИС, 2004. – 640 с.

10. Целиков А. И. Теория расчета усилий в прокатных станах /

А.И. Целиков. – М. :  Металлургия, 1962. – 484 с.

6. Технологія прокатного та волочильного виробництва

6.1 Сортамент прокатних виробів, нормативно-технічна документація на

прокатну продукцію. Економічні профілі прокату, тонкостінні та періодичні

профілі. Вимоги нормативно-технічних документів до показників якості

металопрокату. Характеристика вихідних матеріалів для виробництва

прокату – зливків і напівпродукту. Загальні схеми виробництва металопрокату

в сучасних прокатних цехах. Ливарно-прокатні модулі: загальна

характеристика та різновиди. Прокатні цехи у складі металургійних

мінізаводів як сучасна тенденція розвитку металургійної промисловості.

Питання спеціалізації прокатних станів. Основні технологічні операції при

прокатці чорних металів і сплавів: підготовка поверхні, нагрів, прокатка та

охолоджування металу. Типи нагрівальних пристроїв прокатних цехів та їх

характеристика.

6.2 Виробництво блюмів, слябів, заготовок на блюмінгах, слябінгах,

безперервних станах. Схеми технологічного процесу виробництва блюмів,

слябів і заготовок. Розрахунки режимів деформації при прокатці блюмів,

слябів, заготівок. Швидкісні режими прокатки металу на обтискових та

безперервних станах. Навантажувальні діаграми при прокатці зливків на
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блюмінгах та слябінгах: характеристика та методика побудови. Техніко –

економічні  показники  виробництва  напівпродукту та заготовок.

6.3 Суть калібрування прокатних валків. Форма і типи калібрів, які

використовуються для прокатки простих і складних (фасонних) сортових

профілів. Елементи калібру. Системи калібрів, які застосовуються при

прокатці сорту. Методи розрахунку калібрування валів при прокатці простих

та складних (фасонних) сортових профілів. Розвернене гострокутове

калібрування валків при прокатці кутових та швелерних профілів: загальна

характеристика та методика розрахунку. Типи станів для прокатки рейок,

балок та крупносортної сталі. Характеристика  та  розташування  обладнання

сортопрокатних станів. Технологічний процес  прокатки сортової сталі.

Визначення швидкісних режимів прокатки металу на сортових станах. Методи

розрахунку темперних умов прокатки сортових профілів. Техніко – економічні

показники виробництва сортової сталі.

6.4 Гаряча прокатка товстих і тонких листів. Типи листових станів

гарячої прокатки.  Основні  технологічні  схеми  виробництва гарячекатаних

листів.  Контрольована прокатка товстих листів. Розрахунки режимів

деформації при гарячій прокатці листової сталі. Швидкісні режими гарячої

прокатки листової сталі на реверсивних та безперервних станах. Методи

розрахунку температури металу при гарячій листовій прокатці. Холодна

прокатка листів і полос. Стани для холодної прокатки листів і полос.

Технологічний   процес  холодної  прокатки  листів і полос. Технологічні

мастила при холодній тонколистовій прокатці. Системи технологічних мастил

при холодній тонколистовій прокатці. Розрахунки режимів деформації при

холодній прокатці листової сталі. Системи автоматизованого управління

технологічним процесом на листових прокатних станах. Техніко – економічні

показники  виробництва листової  сталі.
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6.5 Визначення продуктивності прокатних станів на підставі вивчення

витрат часу при прокатці. Поняття про графічний метод зображення витрат

часу при прокатці. Графіки роботи прокатних станів в часі та методика їх

побудови. Види дефектів при прокатці сортової та листової сталі та міри по їх

усуненню.

6.6 Загальна характеристика волочильних станів. Ланцюгові стани,

машини однократного та багатократного волочіння металів. Волочильний

інструмент. Допоміжні  машини, які використовують при волочінні.

Автоматизація  роботи  волочильних станів. Операції, що входять до складу

технологічного процесу волочіння  прутків, дроту і труб з чорних і кольорових

металів. Техніко – економічні показники процесу волочіння металу.
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A.M. Онищенко, А.А. Минаев, B.C. Горелик. – К. : Вища школа, 1989. – 311с.

7. Обладнання прокатних та волочильних цехів

7.1 Типи та призначення машин і агрегатів прокатних цехів.

Класифікація прокатних станів та їх робочих клітей.

7.2 Обладнання головної лінії робочих клітей прокатних станів.

Прокатні валки та їх характеристика. Розрахунки прокатних валків. Типи

підшипників прокатних валків та їх характеристика. Механізми для установки

та врівноваження прокатних валків. Характеристика станин робочих клітей.

Розрахунок станини робочої кліті на міцність. Визначення жорсткості станини

робочої кліті. Розрахунки робочих клітей та основні напрямки підвищення їх

жорсткості. Характеристика та конструкції шпинделів. Врівноваження

шпинделів. Розрахунок шпинделів. Шестеренні кліті та редуктори головної

лінії робочої кліті: характеристика та методика розрахунку. Муфти головної

лінії робочої кліті.

7.3 Допоміжне обладнання прокатних цехів. Машини та механізми для

переміщення зливків та прокату: зливковози, рольганги, транспортери,

холодильники, маніпулятори, кантувачі, поворотні механізми та пристрої.

Ножиці для розділення прокату: типи та характеристика. Основні положення

теорії різання металів. Методика визначення сили різання для окремих типів

ножиць. Пили для розділення прокату та їх характеристика. Загальна

характеристика правильних машин та правильних пресів прокатних цехів.

Методика визначення енергосилових параметрів правки. Моталки та

розмотувачі прокатних цехів: типи та характеристика. Методика розрахунку

моталки широкоштабового стану гарячої прокатки. Використовування

перемотувальних пристроїв на сучасних станах гарячої листової прокатки.
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Машини та агрегати для зачистки металу: типи та характеристика. Машини та

агрегати для клеймування прокату: типи та характеристика. Агрегати для

поперечної та повздовжньої різки штаб: схеми агрегатів та їх характеристика.

Комбіновані агрегати різки: схема агрегатів та їх характеристика. Агрегати для

травлення штаб: схеми агрегатів та їх характеристика. Агрегати для нанесення

покриттів на штаби. Агрегати для термічної обробки та покращення якості

прокату. Лінії прискореного охолодження для листового та сортового прокату.

Лінії для термомеханічної обробки прокату в лінії прокатних станів.

7.4 Волочильні стани з намотуванням металу на барабан:

характеристика основного та допоміжного обладнання. Волочильні стани з

прямолінійним рухом металу: характеристика основного та допоміжного

обладнання. Обладнання відділень для виготовлення волочильного

інструменту. Обладнання для підготовчих відділень волочильних цехів.

Обладнання волочильних цехів для термічної обробки металу. Обладнання

волочильних цехів для упаковки готових металовиробів.
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