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1.  Ն»րածություն: Նյութագիտություն խնդիրն»րը: 

2.  Մ»տաղն»րի հիմնական հատկությունն»րը:Մ»խանիկական հատկությունն»րի որոշման 
»ղանակն»րը: 

3.  Բյուր»ղաբանության հիմունքն»ր: Մ»տաղն»րի ատոմա- բյուր»ղային կառուցվածքը: 
Պոլիմորֆիզմ և անիզոտրոպիա: 

4.  Մ»տաղն»րի իրական կառուցվածք և կառուցվածքային թ»րությունն»ր: 

5.  Մ»տաղն»րի բյուր»ղացումը: Մ»տաղական ձույլի կառուցվածքը 

6.  Միաբյուր»ղն»րի և բազմաբյուր»ղն»րի պլաստիկ դ»ֆորմացիա: Մ»տաղն»րի դ»ֆորմացիան և 
քայքայումը: 

7.  Մ»տաղն»րի կոփումը և վ»րաբյուր»ղացումը 

8.  Համաձուլվածքն»րի տ»սություն: Համաձուլվածքի բաղադրիչն»րը և ֆազ»րը: Պինդ լուծույթն»ր 
և քիմիական միացությունն»ր, մ»խանիկական խառնուրդն»ր: 

9.  Երկակի համաձուլվածքն»րի վիճակի դիագրամն»ր: Ֆազ»րի օր»նքը և հատվածն»րի կանոնը: 

10.  Պինդ վիճակում անսահմանափակ և սահմանափակ լուծ»լիությամբ համաձուլվածքն»րի վիճակի 
դիագրան»ր:  

11.  Համաձուլվածքն»րի հատկությունն»րի կախումը վիճակի դիագրամի տ»սակից ըստ Կուռնակովի 
օր»նքի: 

12.  Երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքն»ր՚ կոմպոն»նտն»րը, ֆազ»րը և ստրուկտուր 
բաղադրիչն»րը: 

13.  Fe-Fe3C վիճակի դիագրամ: 

14.  Ածխածնային պողպատն»ր, նրանց դասակարգումը և մակնիշավորումը: Կիրառման 
բնագավառն»րը, կառուցվածքը ու հատկությունն»րը: 

15.  Թուջ»ր: Նրանց դասակարգումը և մակնիշավորումը: Կիրառման բնագավառն»րը, կառուցվածքը 
ու հատկությունն»րը: 

16.  Ջ»րմային մշակման հիմունքն»րը: Պողպատն»րի ջ»րմային մշակման չորս հիմնական 
փոխակ»րպությունն»րը` Պ  Ա, Ա  Պ, Ա  Մ և մարտ»նսիտի տրոհումը: 

17.  Պողպատն»րի ջ»րմային մշակման հիմնական »ղանակն»րը՚ մխում, արձակում, թրծում, 
ջ»րմաքիմիական և ջ»րմամ»խանիկական մշակում: 



18.  Պողպատի մխման և արձակման տ»խնոլոգիան: Մակ»րևույթային մխում: 

19. Պողպատի ստրուկտուրան մխումից և արձակումից հ»տո: մխ»լիություն և լիամխ»լիություն: 

20. Պողպատի թրծման, ջ»րմաքիմիական և ջ»րմամ»խանիկական մշակման տ»խնոլոգիան: 

21. Լ»գիրված պողպատն»ր: Նրանց դասակարգումը և մակնիշավորումը: Լ»գիրող տարր»րի 
ազդ»ցությունը պողպատն»րում տ»ղի ուն»ցող փոխակ»րպությունն»ր վրա: 

22.  Կոնստրուկցիոն լ»գիրացված պողպատն»ր` ցածր ածխածնային ց»մ»նտացվող, միջին 
ածխածնային լավացվող, 

23. Զսպակա- զսպանակային, գնդաառանցքակալային և բացառիկ մաշակայուն մանգանային 
պողպատն»ր: 

24.  Գործիքային պողպատն»ր և համաձուլվածքն»ր` աշխատանքային պայմանն»րը, պատրաստի 
գործիքի և նրա պատրաստման համար նախատ»սված պողպատի ստրուկտուրային և 
հատկությունն»րին ն»րկայացվող պահանջն»րը: 

25.  Պողպատն»ր կտրող գործիքն»րի համար` ոչ մ»ծ ջ»րմոկայունություն ուն»ցող ցածր լ»գիրված 
պողպատն»ր, բարձր ջ»րմոկայունությամբ օժտված արագահատ պողպատն»ր, դրանց ջ»րմային 
մշակումը և նշանակումը: Կարծր համաձուլվածքն»ր: 

26.  Սառը և տաք դրոշման դրոշմիչային գործիքանյութ»ր և դրանց ջ»րմային մշակումը: 

27.  Հատուկ հատկություն ուն»ցող պողպատն»ր և համաձուլվածքն»ր: Կրակամուր և կրակակայուն 
պողպատն»ր և համաձուլվածքն»ր: Չժանգոտվող պողպատն»ր և համաձուլվածքն»ր: 

28.  Բարձր Օհմական դիմադրության և ցածր գծային ընդարձակման գործակցով համաձուլվածքն»ր: 

29. Մագնիսական պողպատն»ր և համաձուլվածքն»ր: Տ»խնիկական »րկաթ: 

30. Ալյումինը և նրա համաձուլվածքն»րը: Մագն»զիումը և նրա համաձուլվածքն»րը: 

31.  Պղինձը և նրա համաձուլվածքն»րը:  

32.  Տիտանը և նրա համաձուլվածքն»րը:  

33.  Մ»տաղակ»րամիկական արտադրանքն»րի ստացումը 

34.  Մ»տաղակ»րամիկական նյութ»ր (կոմպոզիտն»ր) 

35.  Պոլիմ»րային նյութ»րի և պլաստմասան»րի կառուցվածքը, հատկությունն»րը և կիրառման 
բնագավառն»րը 

36.  Ապակին»ր, դրանց տ»սակն»րը, կառուցվածքը, հատկությունն»րը և կիրառման բնագավառն»րը 

37.  Փայտ» նյութ»ր, դրանց կիրառումը շինարարության և մ»ք»նաշինության մ»ջ որպ»ս 
կոնստրուկցիոն նյութ»ր 

 

Կազմող՝       Մ.Շմավոնյան 

Հաստատված է ամբիոնի   03.09.18  թիվ 2 նիստում    

    

Մ և Ն ամբիոնի վարիչի ժ/պ Հ.Վ.Ավագյան 


