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І. Загальні відомості 

Дисципліна викладається в циклі спеціальних дисциплін учбового плану підготовки 

фахівців за спеціальністю "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" 

Дисципліна призначена для ознайомлення студентів з типом, будовою, принципом 

роботи устаткування для одержання порошків металів, сплавів та тугоплавких безкисневих 

сполук; подрібнення та виготовлення напівфабрикатів, розмелювання та змішування порошків, 

формування виробів та заготівок; спікання виробів та заготівок; обладнання для приготування 

контрольованих середовищ спікання; обладнання для обробки тугоплавких металів та інші. Для 

навчання принципам конструювання прес-форм та іншого оснащення для формування виробів 

та заготівок, розрахункам окремих видів устаткування. Для навчання основам проектування 

цехів та дільниць по виробництву виробів із порошкових та композиційних матеріалів. 

Вивчення дисципліни базується на таких дисциплінах як: опір матеріалів, деталі машин 

та механізмів, електротехніка, металургійна теплотехніка, термічне обладнання та інші. 

II Розподіл навчального часу 
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III Мета і завдання модуля 

Метою модуля є навчання студентів умінню вибирати відповідне устаткування для 

відповідної операції технологічного процесу, розрахувати потужність та кількість устаткування 

для кожної операції технологічного процесу, конструювання та розрахунків оснастки для 

формування виробів чи заготівок відповідним методом, розрахунків окремих вузлів 

устаткування, призначеного для операцій технологічного процесу.. 

Завдання дисципліни: передбачається, що при вивченні  даного модулю студент 

повинен навчитися наступному: 

- підібрати устаткування для певного технологічного процесу виготовлення виробів чи 

заготівок із відповідного матеріалу; 

- обґрунтувати вибір устаткування для кожної операції технологічного процесу; 

- розраховувати потужність та кількість устаткування для кожної операції технологічного 

процесу; 

- розраховувати окремі вузли устаткування на всіх операціях технологічного процесу; 

- вибрати та обґрунтувати технологічний процес виробництва виробів та заготівок з 

відповідного матеріалу; 

- розрахувати матеріальний баланс технологічного процесу; 

- спроектувати дільницю чи цех по виробництву виробів та заготівок з відповідного 

матеріалу; 

- виконати економічні розрахунки та визначити собівартість продукції, яка випускається 

на дільниці чи в цеху. 

IV. Зміст дисципліни 

Вступ.  

Розділ 1. Обладнання для одержання порошків металів, сплавів та тугоплавких 

сполук. Обладнання для отримання порошків механічними методами.  



Обладнання для отримання порошків фізико-хімічними методами.  

Розділ 2. Обладнання для класифікації, дозування та змішування порошків. 

Обладнання для класифікації порошків. Обладнання для дозування порошків. Обладнання 

для змішування порошків. 

Розділ 3. Обладнання та оснастка для пресування та формування виробів із 

порошків. 

Класифікація обладнання для пресування та формування виробів із порошків.  

Конструкції прес-форм для прямого пресування та формування виробів із порошків 

різними методами.  

Розділ 4. Обладнання для спікання та термічної обробки виробів та заготівок із 

порошків. Класифікація пічного обладнання. Печі періодичної та безперервної дії. 

Розділ 5. Допоміжне обладнання. 

Обладнання для одержання захисних газових середовищ для спікання виробів з порошків. 

Сушильне обладнання. 

Розділ 6. Проектування цехів та дільниць по виробництву виробів із порошкових та 

композиційних матеріалів. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Курс складається з лекцій, практичних робіт та самостійного вивчення окремих питань. 

При читанні лекцій основна увага приділяється вивченню найбільш складних питань 

дисципліни. 

Самостійні заняття призначені для вивчення усієї програми дисципліни. 

Основна література з дисципліни в бібліотеці НТУУ „КПІ" 

1. Кипарисов С.С, Падалка О.В. Оборудование предприятий порошковой металлургии. Учебн. 

Для вузов.-М.: Металлургия, 1988.-448с. 

2. Либенсон Г.А., Панов B.C. Оборудование цехов порошковой металлургии. -М: 

Металлургия,-1983 .-215с. 

3. Позняк Н.Э., Крушинский А.Н. Проектирование и оборудование цехов порошковой 

металлургии.-М.: Машиностроение, 1965.-298с. 

4. Бондаренко В.П., Аронин И.Я., Мендельсон B.C. Проектирование пресс-форм для изделий 

из твердых сплавов.-К.: Наукова думка, 1983. 

5. Радомысельский И.Д., Печентковский Е.Л., Сердюк Т.Г. Пресс-формы для порошковой 

металлургии.- К.: Техника, 1970.- 172с. 

6. Росляк А.Т, Бирюков Ю.А., Пачин В.Н. Пневматические методы и аппараты порошковой 

технологии. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990.– 272 с. 

1. Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсових і дипломних проектів для 

студентів спеціальності "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" «Обладнання 

виробництв порошкових та композиційних матеріалів. Каталог обладнання» / Уклад.: A.M. 

Степанчук, М.О. Сисоєв – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 88 с. 

2. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування для студентів спеціальності 

"Композиційні та порошкові матеріали, покриття" /Уклад.: A.M. Степанчук; П.А. Бойко; В.І. 

Кривда; О.Г. Моляр.- К.: ІВЦ. Видавництво "Політехніка", 2004.- 52с. 

VI. Мова 

Курс може викладатись українською та російською мовами 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні семестрові завдання навчальним планом не передбачені 

VIII. Методика оцінювання 

Знання студентів оцінюються за бально-рейтинговою системою. 

IX. 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 

«Обладнання виробництв порошкових та композиційних матеріалів» 

Опис модуля склав  

к.т.н., доц.      Мініцький А.В. 


