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2018/2019 ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

1. Մետաղների և ջերմային մշակման ժամանակակից դասակարգումը և համառոտ բնութագիր: 
2. Հոմոգենիզացնող թրծման հավասարակշռված դիագրամ: 
3. Հոմոգենիզացնող թրծման անհավասարակշռված դիագրամ: 
4. Հոմոգենիզացման ժամանակ տեղի ունեցող ստրուկտուր փոփոխությունները և դրանց հետ 

կապված հատկությունների փոփոխությունները: 
5. Հոմոգենիզացման  ժամանակ տեղի ունեցող դիֆուզիոն պրոցեսի տեսական և դրա 

արագացման գործնական ճանապարհը: 
6. Սառը պլաստիկ դեֆորմացման ժամանակ ստրուկտուրայի և հատկությունների 

փոփոխությունը 
7. Սառը, գոլ և տաք մշակում ճնշմամբ: 
8. Ստատիկ, դինամիկ պոլիգոնիզացիա և վերաբյուրեղացում: 
9. Ներքին լարումների բնույթը: 
10. Մնացորդային լարումների վերացման մեխանիզմը և դրանից բխող թրծաթողման եղանակը: 
11. Պինդ ֆազային փոխակերպման թերմոդինամիկական հիմունքները 
12. Միջֆազային սահմանի կառուցվածքը, ֆազաների հոմոգեն և հետերոգեն առաջացումը: 
13. II կարգի թրծաթողման ժամանակ միջանկյալ ֆազերի առաջացումը: 
14. Ֆազային փոխակերպման կինետիկան և C-աձև դիագրամների կառուցումը պողպատների 

թրծման դեպքում: 
15. Միջանկյալ ֆազերի առաջացումը և դրանց նկարագրությունը: 
16. Մխման պրոցեսի նպատակը: 
17. Աուստենիտի իզոթերմ տրոհման C-աձև կորերի կառուցումը: 
18. Գունավոր մետաղների թրծման եղանակները 
19. Մարտենսիտային փոխակերպման մեխանիզմը և կինետիկան: 
20. Մարտենսիտի ենթա և միկրոկառուցվածքը, հատկությունները: 
21. Դեֆորմացիայի ազդեցությունը մարտենսիտային փոխակերպության վրա:  
22. Հասկացողություն հիշողություն ունեցող համաձուլվածքների մասին: 
23. Միջանկայլ կամ բեյնիտային փոխակերպություն և դրա հետ կապված մխման ձևերը: 
24. Պողպատի մխելիություն և լիամխելիություն (շիկանալիություն): 
25. Պողպատի ծավալային մխման եղանակները: 
26. Պողպատների մակերևույթային մխում: 
27. Տաքացման և սառեցման ռեժիմների ընտրումը: 



28. Հատկությունների փոխակերպությունը ոչ պոլիմորֆվ փոխակերպմամբ մխման ժամանակ: 
29. Պողպատի արձակման ժամանակ տեղի ունեցող ստրուկտուր փոխակերպությունները 
30. Մեխանիկական հատկությունների փոփոխությունը և աձակման եղանակները 
31. Հակադարձելի և անհակադարձելի արձակման բեկունություն: 
32. Ստրուկտուր փոխակերպությունները ծերացման ժամանակ 
33. Անջատվող ֆազերի տեսակները ըստ ֆազային սահմանների կառուցվածքի և ըստ 

երկրաչափական ձևի ու դասավորության: 
34. Պինդ լուծույթի տրոհման փուլերը ծերացման ժամանակ: 
35. Ծերացման ռեժիմների ընտրությունը: 
36. Դիֆուզիոն գոտիների առաջացումը 
37. Դիֆուզիոն գոտիների կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 
38. Դիֆուզիոն հարստացում ոչ մետաղներով, պողպատի ցեմենտացում: 
39. Պողպատի ազոտացումը 
40. Պողպատի  ցիանացում 
41. Դիֆուզիոն հարստացում մետաղներով 
42.  Տեղեկատվություն մակերևույթային մոդիֆիկացման ժամանակակից եղանակների մասին: 
43.  Ստատիկ և դինամիկ պոլիգոնացիա և վերաբյուրեղացում: 
44.  Ստրուկտուր ժառանգականության տեսական հիմունքները: 
45.  Ֆազային փոխակերպման առանձնահատկությունները: 
46.  Ծերացման համաձուլվածքների ջերմամեխանիկական մշակում: 
47. Մարտենսիտային մխման ենթարկվող պողպատների ջերմամեխանիկական մշակում: 

 

Հաստատված է ամբիոնի   08.02.19  թիվ 12 նիստում    

Մ և Ն ամբիոնի վարիչի ժ/պ  Հ.Վ.Ավագյան     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


