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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових вступних випробувань для здобуття ступеня 
магістра на базі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) розроблена авторським колективом кафедри електрохімічних та 

природоохоронних технлогій згідно з Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ 

у 2017 році, Положенням про приймальну комісію ДВНЗ. 

Фахове вступне випробування це комплексне завдання, яке складено на 

основі вимог до знань та вмінь бакалаврів спеціальності 161 – Хімічні 

технології та інженерія і базується на навчальному матеріалі фундаментальних 

та фахових дисциплін таких, як: хімія, математика; фізика; нарисна 

геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка; хімія навколишнього 

середовища, теоретична механіка; теоретичні основи природоохоронних 

технологій; теорія механізмів і машин; деталі машин; конструкційні 

матеріали хімічного обладнання; матеріалознавство; що сприяють 

одержанню та вдосконаленню практичних навичок і логічного мислення 

студентів механіків. 

Комплексні завдання, що входять до складу фахового вступного 

випробування мають формалізовані завдання рівнозначної складності. 

Вирішення кожного завдання вимагає від студента не репродуктивної а 

творчої розумової діяльності. Принцип комплексності реалізується шляхом 

введення в кожний варіант не спеціальних завдань за окремими 

дисциплінами, а завдань, які вимагають від студента застосовувати 

інтегровані знання фахових дисциплін. 

Важливе значення має самостійна робота студента з навчальним 

матеріалом в процесі підготовки до фахового вступного випробування. З 

метою полегшення вивчення та підготовки до фахового вступного 

випробування у програмі наведено перелік літератури з кожної дисципліни 

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН З ФАХОВОЇ 

ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ 

Метою вступного фахового випробування ступеня магістра є 

комплексне оцінювання фундаментальних та прикладних знань студентів-

бакалаврів спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія, освітня 

програма  «Технічна електрохімія». 

Завдання вступного випробування містять три питання, які охоплюють 

наступні навчальні дисципліни: 

- Корозія та захист металів; 

- Теоретична електрохімія; 

- Технічна електрохімія (гальванотехніка, хімічні джерела струму, 

промисловий електроліз) та устаткування відповідних 

електрохімічних виробництв. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

Корозія і захист  металів 

1. Причини корозії , її види, показники корозії, їх взаємозв’язок. 

2. методи вивчення корозійних процесів та визначення їх швидкості. 

Моніторінг корозії металевого обладнання. 

3. Технічні, економічні та екологічні аспекти корозії 

4. Атмосферна корозія. Механізм її протікання. Вплив внутрішніх та 

зовнішніх факторів. Методи захисту металевого обладнання. 

5. Хімічна корозія в атмосфері сухих газів при підвищеній температурі 

(повітря, хлор, водень) 

6. Властивості плівок – продуктів корозії , та їх вплив  на кінетику та 

швидкість газової корозії. Приклади. 

7. Методи захисту від газової корозії 

8. Корозія в неелектролітах. Приклади. 

9. Суть, умови  протікання електрохімічної корозії, теорії 

короткозамкнених гальванічних елементів та кінетична. 

10. Корозійні діаграми, їх інформативність, схема методу їх побудови. 

Контролюючий фактор ступіні контролю. 

11. Корозія металів з водневою деполярізацією. Вплив внутрішніх і 

зовнішніх факторів, відображення їх на корозійній діаграмі. Змішана водно-

киснева деполярізація. 

12. Корозія з кисневою деполярізацією. Вплив внутрішніх і зовнішніх 

факторів, відображення їх на корозійній діаграмі. Змішана киснево-воднева 

деполярізація. 

13. Біохімічна корозія, Радіаційна корозія. 

14. Корозія залізобетону. Захисні заходи. 

15. Теоріі пасивності металів. Пасиватори та депасиватори. Аналіз 

карозійної діаграми. Хімічні та електрохімічні  методи побудови такої 

діаграми. 

16. Багатоелектродні корозійні елементи. Приклад побудови корозійної  

діаграми для цього випадку. 

17. Корозійні діаграми Еванса. Як їх будують (схема установки). Їх 

інформативність. 

18.  Інгібітори корозії , їх види, механізми дії, відображення дії на 

корозійних діаграмах. Критерій інгібітору, зв’язок їх знаком зарядження 

поверхні металу. Показники ефективності захисту. 

19.  Стимулятори корозії. Механізм їх дії. Приклади. 

20. Аераційні корозійні пари. Морська та грунтова види корозії. Приклади. 

21. Корозія від дії блукаючих струмів. Приклад. Методи захисту. 

22. Сутність анодного захисту від корозії. Приклади, схема реалізації 

методу. 
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23. Сутність катодного захисту від корозії з використанням джерела 

постійного струму. Умови використання катодного захисту, схеми реалізації. 

Показники ефективного захисту. 

24.  Сутність протекторного захисту корозії. Види протекторів , умови 

використання методів, розгляд корозійної діаграми, схема реалізації. 

Показники ефективного захисту. 

25.  Нержавіючі сталі, класифікація, діаграми стану. Легіруючі компоненти 

для надання хімічної стійкості, правило легірування Таммана. 

Міжкрісталічна корозія, причини, боротьба з нею. 

26. Мідь, латунь, бронза. Використання, корозійні властивості. 

27. Алюміній та його конструкційні та ливарні сплави, використання, 

властивості, карозійна поведінка. 

28. Нікель та титан. Використання та властивості, корозійна поведінка. 

 

Теоретична електрохімія 

1. Основні відмінності хімічних і електрохімічних реакцій. Провідники 

першого і другого роду. Електрохімічний осередок. Аноди і катоди. Навести 

приклади анодів і катодів в електролізерах і хімічних джерелах струму. 

Вказати на знак їх заряду. 

2. Закони Фарадея. Електрохімічний еквівалент, одиниці його виміру. Чи 

може одна і та ж речовина мати різні електрохімічні еквіваленти? Навести 

приклади. 

3. Кулонометрія. Вагові мідний і срібний кулонометри. Титраційні 

кулонометри. Газовий кулонометр. Будова. Електродні реакції, електроди, 

електроліти. Визначення кількості електрики. 

4. Електроліти. Рідинні, водні і неводні. Тверді, кристалічні і аморфні. 

Особливості їх застосування. 

5. Іон-дипольна взаємодія в рідинних електролітах і механізми утворення 

електролітів. Вплив розміру і заряду іона на міру його гідратації. 

6. Іон-іонна взаємодія. Активність і коефіцієнти активності. Залежність 

від концентрації. Середньоионный коефіцієнт активності. 

7. Іонна сила розчину, її роль. Розрахунок. За допомогою якого рівняння 

можна розрахувати коефіцієнт активності при різних величинах іонної сили 

розчину? Навести приклад. 

8. Асоціація іонів в розчинах. 

9. Дифузія і міграція. Основні поняття. Закон Фіка. Поняття абсолютної 

швидкості руху іонів і рухливості. Зв'язок коефіцієнтів дифузії з рухливістю 

іонів. Рівняння Нернста-Ейнштейна. 

10. Дифузійний потенціал, причини виникнення і величина. 

11. Поняття питомої і еквівалентної електропровідності. Методи 

виміру електропровідності. Мостова схема. Четырех- електродний осередок. 

12. залежність питомої і еквівалентної електропровідності від 

концентрації (розбавлення). Гранична рухливість іонів. 
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13. Числа перенесення. Визначення чисел перенесення методом 

Гитторфа. 

14. Релаксаційний ефект 

15. Аномалії електропровідності. Ефект Вина-Фалькенгагена. 

16. Аномалії електропровідності. Ефект Дебая - Фалькенгагена. 

17. Аномалії електропровідності Н+ і ОН- -ионів. Естафетний 

механізм перенесення Гроттгуса. 

18. особливості розплавлених електролітів. 

19. Термодинаміка електрохімічних систем. Ентальпія, енергія 

Гіббса, ентропія. Зв'язок з тепловим ефектом реакції, залежність від фазового 

стану (тверде кристалічне, рідке, газоподібне). 

20. Розрахунок напруги розкладання, терморівноважної напруги 

розкладання і температурного коефіцієнта напруги розкладання за 

термодинамічними даними. 

21. Поняття електрохімічного потенціалу. Потенціали Вольта і 

Гальвани. Вплив температури, складу і концентрації розчину на величину 

потенціалу. Рівняння Нернсту. 

22. Правила виміру потенціалу. Правильно розімкнений ланцюг. 

Застосування електролітичних ключів. Електроди порівняння. 

23. Будова водневого і хлор-срібного електродів порівняння. 

Перерахунок потенціалів з однієї шкали в іншу. 

24. Електроди першого і другого роду. Газові електроди. Навести 

приклади записати рівняння реакцій. 

25. Подвійний електричний шар і причини його виникнення. 

Розглянути на прикладі металу, зануреного в розчин власної солі. 

26. Будова подвійного електричного шару (ПЕШ). Щільна і дифузна 

частині шару. Пси-прим потенціал. Вплив концентрації розчину на будову 

ДЭС. 

27. Місткість подвійного електричного шару. Потенціал нульового 

заряду. 

28.Швидкість електрохімічної реакції. Щільність струму. Залежність 

щільності струму від поляризації. Рівняння поляризаційної кривої. 

29. Рівняння Тафеля. Коефіцієнти a і b в рівнянні Тафеля. 

Визначення кінетичних характеристик процесу (струм обміну, коефіцієнт 

перенесення) по рівнянню Тафеля. 

30. Дифузійна кінетика. Поняття дифузійного шару. Залежність 

товщини диффузійного шару від розмірів електроду і швидкості руху рідини. 

Граничний струм. 

31. Розрахунок дифузійної поляризації. 

32. Електрокристалізація металів. Механізм формування кристалів 

при відновленні іонів металу. Формування двомірних та трьохмірних 

зародків. Залежність структури осідання від поляризації. Засоби впливання 

на структуру кристалів в технології електроосадження металів. 
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33. Макрокінетика електрохімічних процесів. Нерівномірність 

розподілу густини струму по поверхні електродів в системах технічної 

електрохімії, її технічне значення та заподій. Поняття про рівнодоступність 

поверхні щодо дифузії. Електричні поля в електрохімічних системах. Роль 

поляризації у формуванні поля первинні та вторинні поля. Розподіл густини 

струму в пористих електродах. Мета та принципи управління структурою 

полів. 

34. Масообмінні процеси в електрохімічних апаратах. Головні 

закономірності роботи електрохімічних апаратів ідеального витіснення та 

змішування. 

35. Енергетичні характеристики електрохімічних систем. Структура 

рівнянь вольт- амперної характеристики електрохімічного апарату та 

енергетичного балансу. Питомі витрати енергії на виробництво продукту. 

Шляхи зменшення витрат енергії. 

 

Технічна електрохімія 

Гальванотехніка 

1. Класифікація гальванічних покриттів за способом нанесення, по 

характеру захисної дії, призначенню і іншим властивостям. Сфери 

застосування гальванопокриттів. 

2. Механізм процесу кристалізації покриттів. Основні стадії утворення 

металевого покриття. Вплив співвідношення швидкостей освіти зародків 

кристалів і їх зростання на властивості гальванічного покриття, що 

утворюється. 

3. Вплив структури металу-основи на структуру опадів. Вплив природи і 

концентрації електроліту на структуру опадів. 

4. Вплив рН розчину і поверхнево-активних речовин на структуру і якість 

отримуваного покриття. 

5. Вплив режиму електролізу (щільність струму, температура, 

перемішування електроліту) на на структуру і якість отримуваного покриття. 

6. Розподіл струму і металу по поверхні деталей. Розсіююча здатність 

електроліту. Вплив геометрії деталей і між електродної відстані на розподіл 

струму по поверхні деталі. 

7. Методи попередньої підготовки деталей перед нанесенням покриттів. 

Механічна обробка: галтовка, піскоструминна обробка, віброобробка, 

крацевання, шліфування, полірування. Хімічна обробка :обезжирювання, 

травлення, активація (декапірування).  

8. Цинкування. Призначення цинкових покриттів, види електролітів, 

фінішна обробка покриттів. 

9. Нікелювання. Склад сірчанокислого електроліту і призначення його 

компонентів. Вплив щільності струму рН і перемішування електроліту на 

якість отримуваних покриттів. Очищення електроліту від домішок. 
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10. Хромування. Склад стандартного електроліту хромування. Вплив 

режиму електролізу (щільність струму, температура) на властивості 

отримуваних покриттів. Сірі, блискучі, молочні покриття. 

11. Покриття оловом, його призначення. Кислі і лужні електроліти, 

рівняння електродних процесів, оплавлення, кристаліт. 

12. особливості нанесення гальванопокрить на легкі метали 

(алюміній, титан). Електрохімічне анодування алюмінію. Вплив складу 

електроліту, температури і щільність струму на якість отримуваних плівок. 

13. Захист довкілля в гальванотехніці. Методи очищення стічних 

вод, достоїнства і недоліки 

           

Промисловий електроліз 

1. Електроліз води. Застосування продуктів електролізу. Рівняння 

анодного і катодного процесів. Вимоги до електродних матеріалів і 

електроліту. Розподіл електродних камер.  

2. Напруга розкладання води. Вплив температури і тиску на складові 

балансу напруги. Технологічний режим електролізу. Розрахунок 

продуктивності і витрати енергії 

3. Отримання хлору і лугу. Методи отримання, сировина і підготовка 

сировини до електролізу. Розрахунок продуктивності електролізера і 

питомих витрат енергії. 

4. Діафрагмовий спосіб електролізу хлоридів лужних металів. Основні і 

побічні процеси на електродах. Принципова схема електролізного осередку. 

Організація електролізу. Вплив швидкості протоки через діафрагму на вихід 

по струму цільового продукту. Достоїнства і недоліки методу. 

5. Отримання хлору і лугу електролізом з ртутним катодом. Процеси на 

електродах і в тому, що розкладає амальгами. Чинники, що впливають на 

швидкість розкладання амальгами. Достоїнства і недоліки методу. 

6. Отримання хлору і лугу мембранним методом. Умови електролізу. 

Основні і побічні процеси на електродах. Достоїнства і недоліки методу. 

7. Рафінування міді. Коротка схема технологічного процесу. Процеси на 

електродах. Підготовка і очищення електроліту. 

8. Рафінування нікелю. Склад чорнового анода. Процеси на електродах. 

Організація електролізу. Очищення електроліту від іонів міді, заліза і 

кобальту. 

9. Гідроелектрометалургія цинку. Принципова технологічна схема. 

Процеси на електродах, матеріал електродів, склад електроліту.  

10. Обгрунтувати необхідність електролізу розплавлених середовищ 

для отримання алюмінію і магнію. Області використання алюмінію і магнію 

11.  Рівняння електродних процесів при отриманні алюмінію. Склад і 

властивості електроліту. Виробництво глинозему. Приготування кріоліту. 

13. Електролітичне отримання магнію. Електроліт і його 

обезводнення. Електродні процеси. 
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Хімічні джерела струму 

1. Призначення, класифікація і загальний принцип пристрою хімічних 

джерел струму.  Сфери застосування. 

2. Електричні характеристики ХІТ. ЭДС, напруга розімкненого ланцюга, 

внутрішній опір, місткість і енергія. Віддача по місткості і по енергії 

акумуляторів. 

3. Експериментальні методи дослідження роботи ХІТ. Обробка 

результатів розрядних і вольт-амперних вимірів. Визначення повного 

внутрішнього опору, поляризаційних опорів анодного і катодного процесів, 

місткості і енергії. 

4. Поняття коефіцієнта використання активної маси. Від яких чинників 

залежить величина коефіцієнта використання активної маси. Віддача по 

місткості акумулятора. 

5. Питомі енергетичні характеристики ХІТ. Теоретичні і практичні 

питома місткість, питома енергія. Коефіцієнт корисної дії. Для яких цілей 

використовують ці характеристики? 

6. Первинні елементи. Марганцево-цинковий елемент. Призначення, 

застосування, елементи конструкції. Коротка технологічна схема 

виробництва. 

7. Паливні елементи. Принцип роботи. Достоїнства. Класифікація за 

температурою і типом електролітів. Короткий опис класів.  

8. Свинцевий акумулятор. Процеси на електродах при заряді і розряді 

свинцевого акумулятора. Газовиділення. Саморазряд. Сульфатация 

пластинів. Хіміко-механічні явища в електродах. 

9. Елементи конструкції свинцево-кислотного акумулятора(СКА) : 

токоотводы, електроди, сепаратори, корпус, кришка, борны. Коротка 

технологічна схема виробництва. 

10. Якісна порівняльна оцінка загальних характеристик свинцево-

кислотного акумулятора (питома енергія, питома потужність, внутрішній 

опір, термін служби вартість).  

11. Лужні акумулятори. Никель-залізний і нікель-кадмієвий 

акумулятори, процеси на електродах при заряді і розряді акумулятора. 

Порівняльні характеристики по відношенню до інших ХІТ.  

12. Будова лужних акумуляторів. Ламельні і безламельні 

акумулятори. Герметичні акумулятори. Коротка технологічна схема 

виробництва. 

13. Хімічні джерела струму з літієвим анодом. Вимоги до елементів 

конструкції ХІТ. Катоди. Електроліти. Порівняльні характеристики по 

відношенню до інших ХІТ.  

 

Устаткування електрохімічних виробництв 

1. Попередня обробка поверхні деталей в гальванотехніці. Галтовка, 

песко-дробеструйная обробка, крацевание, шліфування, полірування. 

Иглофрезная обробка. Призначення операцій, устаткування. 
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2. Порівняльна характеристика автооператорів тельферного, консольного 

і портального типу.  

3. Будова гальванічних ванн. Матеріали корпусу і футерування ванн для 

знежирення нікелювання і хромування. 

4. Типи завантажувальних пристосувань. Барабани для обробки деталей 

насипом. Будова, робота, матеріали для виготовлення і футерування. 

Обгрунтувати вибір матеріалу чи Можна робити барабан із сталі, титану, 

поліетилену?  

5. Механізовані гальванічні лінії. Автоматизовані лінії з гнучким циклом. 

Автоматичні лінії з жорстким циклом. Порівняльні характеристики. Темп 

виходу, продуктивність, системи управління.  

6. Особливості компонування ванн в автоматизованих лініях з гнучким 

циклом і в автоматичних лініях з жорстким циклом.  

7. Автоматичні лінії з жорстким циклом. Механізм горизонтального 

переміщення. Механізм вертикального переміщення. Конструкція моста. 

Візки і каретки. Їх Будова і призначення. 

8. Допоміжне устаткування гальванічних виробництв. Дзвонові ванни, 

випрямлячі, ванни селективного очищення електроліту. 

9. Ливарне відділення виробництва свинцево-кислотних акумуляторів. 

Котли для приготування сплаву. Карусельні автомати для литва свинцевих 

циліндриків. Автомат для литва решіток-струмовідводів. 

10. Приготування свинцевого порошку. Конструкції млинів. Способи 

регулювання теплового режиму. Приготування пасти. Компоненти пасти 

позитивного і негативного електродів. Пастонамазочні машини стрічкового і 

шпательного типу. Сушка пластин, що намазали. Будова тунельної сушарки. 

11. Бакове і батарейне формування пластин свинцево-кислотних 

акумуляторів. Призначення операції, Будова формувальних баків.  

12. Приготування активної маси позитивного електроду никель-

железных і нікель-кадмієвих лужних акумуляторів. Осадження, фільтрування 

і сушка гідроксиду нікелю. Барабанна і полична сушарка. Приготування 

активної маси негативного електроду никель-залізного лужного акумулятора. 

Помел і збагачення залізняку. Відновлення окислу заліза в трубчастих печах. 

Особливості з конструкції.Виробництво ламельной стрічки. 

13. Електролізер ЭФ для електролізу води. Основні елементи 

конструкції. Будова біполярного електроду. Діафрагмова рама. Як 

здійснюється розподіл і відведення продуктів анодною і катодною реакцій? 

Заходи щодо зменшення струмів витоків. 

14. Електролізер для електролізу води. Які технічні рішення 

дозволяють зменшити напругу на електролізері?  

15. Діафрагмовий електролізер БГК для отримання хлору і лугу. 

Будова анодного і катодного вузлів. Вживані електродні матеріали. 

16.  Діафрагмовий біполярний електролізер для отримання хлору і 

лугу. Будова біполярного електроду. 
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17. Електролізер з ртутним катодом  для отримання хлору і лугу. 

Вимоги до днища. Будова гідрозасувів. Розміщення анодів. Вертикальні і 

горизонтальні розкладають амальгами. Процеси в тому, що розкладає 

амальгами.  

18. Мембранні електролізери для отримання хлору і лугу. Принцип 

роботи. Основні елементи конструкції, Будова електродів. Достоїнства і 

недоліки. 

19. Конструкція електролізера для отримання електролітичного 

діоксиду марганцю ЭДМ- 2. Конструкція і матеріал електродів.  

20. Конструкція електролізера для гідроелектрометалургійного 

отримання цинку. Електродні матеріали. 

21. Електролізер для рафінування нікелю. Як технологія процесу 

впливає на конструкцію електролізера? 

22. Рафінування міді. Конструкція електролізера, конструктивні 

матеріали.  

23. Електролізери для отримання алюмінію з верхнім і з бічним 

токоподводом. Катодний вузол. Анодний вузол. Механізм переміщення 

анода. Електродні матеріали. Достоїнства і недоліки електролізера з 

безперервним анодом, що самообжигающимся, в порівнянні з іншими 

конструкціями. 

24. Діафрагмовий електролізер для отримання магнію. Особливості 

електролізу і розподілу продуктів анодної і катодної реакцій. 

Бездіафрагмений електролізер для отримання магнію. Достоїнства і недоліки 

обох конструкцій. 

25. Розподіл електродних просторів в електролізерах. Діафрагми і 

мембрани. Матеріали. Приклади застосування у виробництвах. 

26. Електроди в гальванотехніці, гідрометалургії, електросинтезі, 

електролізі розплавів. Катоди. Розчинні і нерозчинні аноди. Вимоги до 

вибору матеріалів і конструкції в різних технологіях. Принцип роботи 

електролізерів з біполярними електродами. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Для підвищення об’єктивності оцінки якості фахового вступного 

випробування та узгодження оцінок за національною системою та системою 

ЄКТС застосовується система оцінювання за 100 бальною шкалою. 

Рейтинг студента за фахове вступне випробування складається з суми 

балів за кожне окреме завдання. Мінімальна кількість балів за фахове 

вступне випробування складає 10 балів, а максимальна – 100. 
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