
მაგისტრატურაში  

მისაღები გამოცდის ტესტის მაგალითი 

 

ფაკულტეტი: ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამა: მეტალურგია 

 

 

1.  

აღნიშნეთ ლითონების დნობის ტემპერატურის ინტერვალი: 

1. -39  ÷  3422 °C 
2. -273 ÷  10000 °C 
3. 25  ÷  1539 K 

 

 

2.  

ნახშირაბადის გაზიფიკაციის რეაქცია: 
 

1. C + CO2 = 2CO 
2. C + ½ O2 = CO 
3. C + FeO = CO + Fe 

 

 

3.  

ცეცხლგამძლეს უწოდებენ ისეთ მასალას, რომელიც უძლებს მაღალი 

ტემპერატურის ხანგრძლივ ზემოქმედებას და ღუმელში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიურ 

პროცესებს. აღნიშნეთ ცეცხლგამძლე მასალების ტემპერატურის ქვედა ზღვარი: 
 

1. >1580ºC 
2. >835ºC 
3. >1800ºC 

 

 

4.  

გამოტუტვა არის მყარი ნედლეულიდან წყალხსნარების გამოყენებით ლითონის 

გადაყვანა:               

1. წყალში ხსნად მდგომარეობაში  

2. აირად მდგომარეობაში 

3.  პლაზმურ მდგომარეობაში 

 



 

5.  

რკინის შენადნობებს  მალეგირებელ (V, W, Ti, Zr, Nb, Cr ...) და გამჟანგველ (Mn, Si, Ca, 

Al ...) ელემენტებთან უწოდებენ: 

1. ფეროშანადნობებს 

2. თუჯებს 

3. ფოლადებს 
 

 

 

6.  

ფეროშენადნობების წარმოების წამყვანი ტექნოლოგიებია: 

1. ნახშირაღდგენითი, სილიკოთერმული, ალუმინთერმული 

2. წყალბადაღდგენითი, სპილენძთერმული, რკინათერმული 

3. ჟანგბადაღდგენითი, დარიშხანთერმული, სტიბიუმთერმული 

 

 

7.  

რკინის დეფორმირებად (ჭედად) შენადნობს ნახშირბადთან და სხვა ელემენტებთან, 

რომელშიც ნახშირბადის შემცველობა მერყეობს  

                                   2,14 ≥ [C] ≥ 0,02 %   ფარგლებში,  

ეწოდება? 

1. ფოლადი 

2. თუჯი 

3. ფეროშენადნობი 

 

 

8.  

 

რომელი ელექტროღუმლის სქემა მოცემულია ნახაზზე? 

1. მუდმივი დენის ელექტრორკალური ღუმელი 

2. ინდუქციური ტიგელური ღუმლის 

3. ცვლადი  დენის ელექტრორკალური ღუმელი 



 

 

9.  

აღნიშნეთ ყველაზე მძიმე ლითონი: 

1. Os - ოსმიუმი 

2. Pb - ტყვია 

3. Au - ოქრო 

 

 

10.  

რომელია სპილენძის შტეინის ძირითადი კომპონენტები?  

რა ზღვრებში მერყეობს საწარმოო შტეინებში გოგირდის შემცველობა? 

1. Cu2S, FeS;                  S  -  24-25% 

2. FeO, CuS;                  S -   5-10% 

3. CuO, CuS, Cu2S;       S -  25-35% 
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