
Опис дисципліни 

ЗП–10 “ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ І 

КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ” 
Статус дисципліни  – за вибором ВНЗ 

Лектор    –     Степанчук Анатолій Миколайович,  професор  

Факультет – Інженерно-фізичний   

Кафедра – Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії 

 

I  Загальні відомості 

        Дисципліна  “Теорія та технологія формування та спікання порошкових і композиційних матеріалів‖ 

відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ. Базовими для вивчення 

цієї дисципліни є дисципліни:  

- ―Фізика‖, НФ-02/1, 8 кр. ; НФ-02/2, 5,5 кр. 

-  Фізична хімія, НФ-06, 4,5 кр.  

-  Фізика конденсованого стану, ЗП-06, 4,5 кр. 

-  ―Кристалографія, кристалохімія та мінералогія‖, НП-06, 3 кр. 

- ―Механічні властивості та міцність матеріалів‖, НП-05, 5 кр. 

- ―Матеріалознавство тугоплавких та композиційних матеріалів: 

 1 – Тугоплавкі матеріали, ЗП-07/1, 4,5 кр. 

 2 – Композиційні матеріали, ЗП-07/2, 4 кр.  

-  ―Металознавство ‖ , НП-07, 5 кр. 

-  ―Теорія тепло та масопереносу―, ЗП-06, 2,5 кр. 

У свою чергу дисципліна ―Теорія та технологія формування і спікання порошкових та композиційних 

матеріалів‖ дає студенту можливість у подальшому при вивченні спеціальних курсів оволодіти різнобічними 

технологічними процесами, вивчити унікальні  технологічні прийоми, допомагає виробити навички дослідника, 

що, загалом, дозволяє одержати вироби з заданим комплексом фізико-технічних властивостей. Вона є базовою для 

вивчення спеціальних дисциплін, які викладаються для студентів рівня ―Спеціаліст― та ―Магістр―  

II. Розподіл навчального часу 
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Лекції Лабо-раторні 

6 ЗП-10 5/180 36 36 108 1  іспит 

 

III. Мета і завдання дисципліни 

Метою кусу є навчання студентів умінню вибирати оптимальні вихідні матеріали, технологічні процеси та 

режими виготовлення композиційних і порошкових  матеріалів. 

Завдання дисципліни: прищеплення студенту навичок фахівця у галузі матеріалознавства широкого 

профілю для отримання виробів з порошків металів, сплавів, тугоплавких сполук та волокон 

багатофункціонального призначення.  

Вивчення дисципліни забезпечує набуття наступних умінь: 

ПФ.Д.01.ЗП.О.07; ПФ.Д.03.ЗР.О.07. (ПФ.Д.03.ЗР.О.07.02.; ПФ.Д.03.ЗР.О.07.03.; ПФ.Д.03.ЗР.О.07.04.;  

ПФ.Д.03.ЗР.О.07.05.; ПФ.Д.03.ЗР.О.07.06.);  ПФ.Д.06.ЗР.О.03. (01.; 02.; 03.; 04); ПФ.Д.21.ПП.Р.02. (01. ; 04; 05); 

ПФ.Д.21.ПП.Р.03. (01. ; 02.). 

 IV  Зміст дисципліни        

 

Найменування розділів 

Розподіл навчального часу 

Всього Лекції Лабора- 

торні СРС 

 

Розділ 1.-Формування порошкових тіл 

Тема 1.1. Загальні закономірності ущільнення 

порошкових тіл  

30(20) 6(2) 8 16(18) 

Тема 1.2. Варіанти формування. Практика 

формування 

26(22) 2(4) 4(4) 20(22) 

Тема 1.3. Ізостатичне формування 10(8) 2 4 4(8) 

Тема 1.4. Формування довгомірних виробів 8(10) 2  6(10) 

Тема 1.5. Швидкісне (імпульсне) формування. 8(8) 2  6(8) 

Тема 1.6. Бездеформаційні методи формування 10(8) 4  6(8) 

Розділ II.- Спікання. 

Тема 2.1. Характеристика процесів, які лежать в 

основі спікання. 

12(14) 4(2)  8(14) 



Тема 2.2. Спікання в реальних умовах. Вплив 

різних факторів на процес спікання. 

18(12) 2(2) 8(2) 8(12) 

Тема 2.3. Методи інтенсифікації процесів 

спікання 

10(10) 2  8(10) 

Тема 2.4. Спікання під тиском 8(10) 2  6(10) 

Тема 2.5. Спікання багатокомпонентних 

матеріалів  

34(18) 6(2) 12(2) 16(14) 

Тема 2.4. Властивості спечених порошкових та 

композиційних виробів. 

6(8) 2 - 4(8) 

Всього 180(162) 36(12) 36(8) 108 (142) 

 ( * -      В дужках  види занять для студентів заочної форми навчання.) 

 

V.  Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

       При вивченні курсу передбачається використання спеціально розроблених комп‘ютерних варіантів 

навчального матеріалу, текстів підручників, методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, розширеного 

списку літератури (підручників, монографій, збірників наукових праць, журнальних статей). 

       Для контролю якості засвоєння матеріалу передбачається проведення експрес опитування студентів на лекціях 

та лабораторних роботах, а також виконання домашньої контрольної роботи. 

        При викладанні дисципліни передбачається використання роздаткового матеріалу (схем, графіків, таблиць, 

схем обладнання).  

Для вивчення дисципліни рекомендується наступна література: 

 

Назва Місце знаходження 

Бібліотека Кафедра Сайт  

Основна 

. Порошковая металлургия и напыленные покрытия: учебник 

для вузов /В.Н.Анциферов, Г.В.Бобров, Л.К.Дружинин и др.-М., 

Металлургия, 1987.-792с. 

+ +  

Степанчук А.Н. Закономерности прессования порошковых 

материалов.-Киев: УМК ВО , 1992. -175с. 

+ + + 

Кипарисов С. С., Либенсон Г. А. Порошковая металлургия. -М., 

Металлургия, 1980.-495с. 

+ +  

Сердюк Г. Г., Свистун Л. И. Технология порошковой 

металлургии. Часть 2. Формование порошков: Учебное 

пособие. – Краснодар: Изд. КубГТУ, 2005. – 160 с.  

+ +  

Сердюк Г. Г., Свистун Л. И. Технология порошковой 

металлургии. Часть 3. Спекание и дополнительная обработка: 

Учебное пособие. – Краснодар: Изд. ГО УВПО «КубГТУ», 

2005. – 244 с.  

 

+ +  

Степаечук А. М. Теорія і технологія пресування та спікання 

порошкових та композиційних матеріалів: метод.вказівки 

до викон. лрабор. робіт . К.: НТУУ‖КПІ‖, 2009. – Ч.І. –   76  

с. 

 

+ + + 

Степанчук А. М., Лобода П. І., Руденький С. О .Теорія і 

технологія пресування та спікання порошкових та 

композиційних матеріалів: метод. вказівки до викон. лаборатор. 

робіт. К.: ТУУ‖КПІ‖, 2009. – Ч.ІІ. –   69  с. 

 

+ + + 

УІ  Мова 

Мова викладання – українська (можна російською) 

VII  Характеристика індивідуальних завдань 

Окремі розділи дисципліни виносяться на самостійне вивчення студентами. Кожному студенту видається 

індивідуальне завдання для виконання домашньої контрольної роботи. Індивідуальне завдання полягає у 

самостійному узагальненні літературних даних що до поставленного завдання по отриманню порошків з заданими 

властивостями. 

VIII  Методика оцінювання 

Оцінювання знань студентів з дисципліни відбувається у відповідності з ―Положенням про систему 

підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів з дисципліни‖. Підсумкова оцінка 

виставляється після здачі диференційованого заліку. 

IX  Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та семестрову атестацію проводить  

Лектор – проф.Степанчук Анатолій Миколайович 

Контактні телефони: 044 454 91 16, e-mail : astepanchuk@iff-kpi.kiev.ua 


