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I. Загальні відомості 

Дисципліна «Технологія виробництв порошкових та композиційних матеріалів» викладається в циклі 

спеціальних дисциплін підготовки фахівців за спеціальністю «Композиційні порошкові матеріали, покриття» 

 Роль і значення дисциплін полягають поглибленому вивченні технологічних процесів виготовлення 

порошкових та композиційних матеріалів різного призначення. Вивчення дисципліни  базується на раніше набутих 

знаннях студентами основ фізичної хімії, теорії металургійних процесів, металознавства термічної обробки чорних 

та кольорових металів і сплавів, теорії процесів формування структури та властивостей порошкових та 

композиційних матеріалів. 

 Даний кредитний модуль дисципліни є спеціальним при підготовці фахівців за спеціальністю 

«Композиційні та порошкові матеріали, покриття» і є основним при проведенні науково-дослідних робіт, 

виконання дипломних робіт і проектів спеціалістів та магістрів. 

II. Розподіл навчального часу 

С
ем

ес
тр

 

 

К
о

д
 к

р
ед

и
тн

о
го

 

м
о

д
у

л
я
 

В
сь

о
го

 (
к
р

ед
./

го
д

.)
 Розподіл за видами занять 

(всього год./год. у тижні) 

С
Р

С
 

М
о

д
у

л
ь
н

і 
к
о

н
тр

. 

р
о

б
о

ти
 (

к
іл

ь
к
іс

ть
) 

Ін
д

и
в
ід

 з
ав

д
ан

н
я
 

(в
и

д
) 

С
ем

ес
тр

о
в
а 

ат
ес

та
ц

ія
 

(в
и

д
) 

 

Лекції 
Практичні/ 

семінарські 

Лабораторні/ 

комп‘ютерний 

практикум 

7 ЗП-11 5/180 27 – 18 135 1 КП іспит 

III. Мета і завдання модуля  

Метою кредитного модуля є навчання та засвоєння студентами знань з сучасних технологічних процесів 

отримання конструкційних, антифрикційних, фрикційних високопористих проникних, контактних, магнітних, 

електродних, дисперснозміцнених порошкових матеріалів, спечених твердих сплавів, надтвердих матеріалів, 

волокнових композиційних матеріалів. 

В процесі навчання студенти повинні оволодіти необхідними теоретичними основами та технологічними 

варіантами виготовлення деталей із спечених матеріалів машинобудівного, триботехнічного, електротехнічного та 

інструментального призначення на базі порошків металів сплавів, тугоплавких сполук, надтвердих матеріалів. 

У підсумку студент повинен навчитися: 

- вивчати властивості порошків і компонентів, які використовуються для виготовлення порошкових та 

композиційних матеріалів, робити висновки про їх відповідність заданим вимогам та надавати рекомендації  

відносно технологічних схем і режимів їх подальшої переробки (розсіювання, змішування, формування, спікання 

та додаткові обробки); ПФ.Д.03.3Р.0.07 

- обгрунтувати вибір  марки порошкового і композиційного  матеріалу відповідного призначення; 

ПФ.Д.03.3Р.0.07 

- проведенюю аналітичного описування виробів із порошкових і композиційних матеріалів; 

ПФ.Д.03.3Р.0.03 

- розкриттю механізмів процесів формування, спікання та гарячого штампкваннч виробів з порошковиз і 

композиційних матеріалів різного призначення; ПФ.Д.03.3П.0.01 

- обгрунтовувати з фізико-хімічної, економічної та екологічної точки зору вибір технологічного процесу 

отримання порошкових, композиційних мтаеріалів та виробів з них з заданими властивостями ПФ.Д.03.3П.0.01. 

 IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Розділ 1. Вступ.  
Тема 1.1. Значення спечених матеріалів конструкційного, електротехнічного, триботехнічного, 

інструментального та спеціального призначення в сучасномк виробництві.  Завдання по подальшому розвитку 

порошкових та композиційних матеріалів. Класифікація та узагальнена технологічна схема одержання спечених 

порошкових та композиційних матеріалів. 

Розділ 2. Спечені матеріали конструкційного призначення. 

Тема 2.1. Класифікація, технологія виготовлення, властивості та призначення спечених конструкційних 

матеріалів на основі заліза. 

Тема 2.2. Технологія виготовлення виробів з спечених конструкційних матеріалів на основі кольорових та 

тугоплавких металів і сплавів.  

Тема 2.3. Технологія одержання виробів з спечених жароміцних матеріалів. Термічна та хімікотермічна 

обробка виробів з спечених матеріалів. 

Розділ 3. Композиційні спечені антифрикційні матеріали. 

Тема 3.1. Загальні відомості, вимоги та основні тенденції розвитку антифрикційних матеріалів, одержаних 

методом порошкової металургії. Антифрикційні матеріали на основі міді, їх властивості і умови застосування. 

Тема 3.2. Технологія виготовлення антифрикційних матеріалів на основі заліза, їх властивості та галузі 

застосування. 

Тема 3.3. Металеві багатошарові матеріали на стальних підкладках. Метало-полімерні антифрикційні 

матеріали. Металографітові, металосклянні матеріали та матеріали на основі тугоплавких металів та сполук. 



Розділ 4. Спечені фрикційні матеріали,  

Тема 4.1. Основи процесів тертя та зношування фрикційних матеріалів. Типи гальмівних та передаючих 

пристроїв. Класифікація порошкових фрикційних матеріалів за призначенням. 

Тема 4.2. Матеріали для роботи в умовах сухого тертя. Технологія виробництва фрикційних виробів. 

Вплив технологічних параметрів виготовлення на властивості фрикційних матеріалів. 

Розділ 5. Спечені високопористі проникні матеріали.  

Тема 5.1. Класифікація, основні методи отримання, властивості та призначення порошкових високопористих 

матеріалів. 

Тема 5.2. Технологія виготовлення проникних матеріалів з волокон та тугоплавких сполук. 

Розділ 6 Спечені матеріали електротехнічного призначення. 

Тема 6.1. Технологія виготовлення, склади, властивості та галузі застосування спечених електроконтактних 

матеріалів. Класифікація, методи оттримання, властивості і призначення електричних  контактів і контактних 

матеріалів. 

Тема 6.2. Порошкові магнітно-м`які матеріали, методи отриманння, склади, властивості та галузі 

застосування. Магнітодіелектрики, магнітно-м`які ферити, їх отримання, класифікація та властивості Тема 6.3 

Магнітно-тверді порошкові матеріали, технологічні схеми одержання, основні типи, властивості та галузі 

застосування. Магнітно-тверді ферити, їх типи, склади, властивості та галузі застосування 

Розділ 7. Матеріали з тугоплавких безкисневих сполук.  

Тема 7.1 Класифікація, властивості та призначення тугоплавких сполук. Технологія одержання карбідів 

титану, хрому, карбонітриду титану, нітриду бору, кремнію та титану. 

Тема 7.2 Методи виготовлення виробів із тугоплавких сполук ізостатичним гарячим пресуванням, литвом 

термопластичних лікерів та ізостатичним формуванням. 

Розділ 8. Спечені тверді сплави. 

Тема 8.1 Тверді сплави на основі монокарбіду вольфраму, класифікація, основні елементи технології 

виготовлення та призначення. 

Тема 8.2 Безвольфрамові тверді сплави на основі карбідів титану, хрому, карбонітриду титану та 

термооброблювані тверді сплави зі сталевими зв‘язками. Мінералокерамічні тверді сплави та оксикарбідна і нітрид 

на кераміка. 

Тема 8.3 Фізико-хімічні основи отримання порошків алмазу, алмазоподібних модифікацій нітриду бору та 

полікристалічних надтвердих матеріалів на їх основі. Надтверді матеріали із кубічного та вюрцитоподібного 

нітриду бору. Технологія виробництва надтвердих матеріалів ―Славутич‖, ―Сандвіч‖. 

IV. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Курс складається з лекцій, лабораторних робіт та самостійного вивчення окремих питань. При читанні 

лекцій основна увага приділяється вивченню найбільш складних питань дисципліни. 

Лабораторні роботи та практичні заняття направлені на поглиблення теоретичних знань. 

Самостійні заняття призначені для вивчення усієї програми дисципліни. 

Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу: ―Технологія виробництва порошкових та 

композиційних матеріалів.‖ Укл. П.А. Бойко, П.І. Лобода, О.А. Нечипоренко. – К.: КПІ, 1993. – 64 с. 

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу: ―Технологія виробництва 

порошкових та композиційних матеріалів.‖ Укл. А.В. Мініцький, М.О. Сисоєв, В.А. Маслюк, Я.В. Зауличний – 

К.: КПІ, 2011. – 52 с. 

V. Мова 
Курс може викладатись українською та російською мовами 

VI. Характеристика індивідуальних завдань 

Передбачено семестрове індивідуальне завдання у вигляді курсового проекту. При виконанні 

індивідуального завдання студент повинен навчитися самостійно вибрати технологію виготовлення та матеріал в 

залежності від його функціонального призначення. Теми завдань охоплюють основні розділи дисципліни: 

1. Розділ 2., тема 2.1. Спечені матеріали конструкційного призначення  

2. Розділ 3., тема 3.2. Композиційні спечені антифрикційні матеріали  

3. Розділ 4., тема 4.1. Спечені фрикційні матеріали  

4. Розділ 5., тема 5.1. Спечені високо пористі проникні матеріали  

5. Розділ 6., тема 6.1. Спечені матеріали електротехнічного призначення  

6. Розділ 7., тема 7.1. Матеріали із тугоплавких без кисневих  

7. Розділ 8., тема 8.1. Спечені тверді сплави та надтверді матеріали  

VII. Методика оцінювання 

Знання студентів оцінюються за бально-рейтинговою системою.  

VIII. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію здійснюється у відповідності до 

навчального плану спеціальності «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» 

Опис кредитного модуля складено на основі навчальної програми дисципліни «Технологія виробництв 

порошкових та композиційних матеріалів» 

Опис модуля склав  

к.т.н., доц.      Мініцький А.В. 


