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ПЕРЕДМОВА 

Кольорові метали та їхні сплави виконують важливу роль у 
різних галузях промисловості України, де їх використовують як 
конструкційні, електротехнічні, теплопровідні, корозійнотривкі та 
інші матеріали. Конкурентна спроможність їхнього виробництва й 
застосування залежить поміж іншим від якості підготовки високо-
професійних інженерних й наукових кадрів металознавчого профілю. 

Мета цього навчального посібника – допомогти студентам  
оволодіти теоретичними знаннями й практичними навичками в га-
лузі металознавства кольорових сплавів, здобути вміння обґрун-
товано вибирати матеріал виробу з урахуванням умов експлуатації й 
економічних показників, призначати раціональні й ефективні 
способи технологічного оброблення для забезпечення надійності й 
довговічності виробів.  

Посібник написано відповідно до навчальної робочої програми 
дисципліни “Кольорові метали та сплави”, а його зміст відповідає 
вимогам освітньо-професійної програми бакалаврського рівня вищої 
освіти спеціальності 132 “Матеріалознавство”. У частині першій 
посібника подано інформацію про мідь та мідні сплави, які за 
номенклатурою та обсягом виробів займають чільне місце серед 
кольорових сплавів.  

У першому розділі посібника докладно охарактеризовано мідь 
та основні промислові сплави на її основі: латуні, бронзи, мідно-
нікелеві сплави; наведено систематизовані дані щодо хімічного скла-
ду, структури, особливостей технологічного оброблення, експлуа-
таційних властивостей та застосування різних марок сплавів. Усі ці 
характеристики підкріплені нормативними документами. Розділ 
проілюстровано численними діаграмами фазових рівноваг, гра-
фіками, зображеннями структур сплавів та доповнено інформацією у 
вигляді таблиць. 

Другий розділ посібника складається з методичних вказівок до 
лабораторних робіт, перелік та методика виконання яких опрацьо-
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вані на основі багаторічного досвіду викладання дисципліни 
“Кольорові метали та сплави” на кафедрі прикладного матеріало-
знавства та обробки матеріалів Національного університету 
“Львівська політехніка”. У запропонованих лабораторних роботах 
вивчено вплив різних чинників (хімічний склад, режими техно-
логічного оброблення, зовнішньої дії) на структуру, функціональні 
властивості, експлуатаційну надійність (тривкість до водневої 
крихкості, корозійного розтріскування, знецинкування) міді й 
мідних сплавів різних груп. Метою лабораторного практикуму є 
поглиблення й закріплення студентами здобутих теоретичних знань, 
набуття навичок виконання експериментальних та експертизних 
досліджень, уміння аналізувати й використовувати отримані 
результати.  

У додатках наведено великий обсяг довідкової інформації, яка 
регламентується чинною в Україні нормативно-технічною докумен-
тацією щодо застосування промислових марок сплавів, їхнього 
хімічного складу, фізико-хімічних, механічних та технологічних 
властивостей.  

Посібник буде корисним не тільки для студентів спеціальності 
132 “Матеріалознавство”, для яких він і був написаний, але й для 
студентів споріднених спеціальностей, насамперед, спеціальності 
136 “Металургія”. Завдяки поєднанню лабораторного практикуму з 
широким висвітленням теоретичних питань і довідковою науково-
технічною інформацією ним зможуть користуватись студенти 
дистанційної форми навчання, наукові й інженерно-технічні фахівці, 
які працюють у сфері дослідження, оброблення й застосування 
кольорових металів та сплавів. 

Автори щиро вдячні рецензентам – доктору технічних наук, 
професору, керівнику відділу Фізико-механічного інституту  
ім. Г. В. Карпенка НАН України І. М. Погрелюк та доктору тех-
нічних наук, професору, завідувачу кафедри Львівського національ-
ного аграрного університету О. С. Калахану за цінні зауваження та 
корисні поради.  

Автори будуть вдячними всім читачам, котрі знайдуть 
можливість висловити свої критичні зауваження щодо структури й 
змісту посібника, скеровані на поліпшення його дидактичної 
корисності. 


