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V. Загальні відомості 

Дисципліна викладається в циклі дисциплін учбового плану підготовки спеціалістів по 

спеціальності "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" дисципліна призначена для 

поглибленого вивчення обладнання і оснастки виробництв порошкових та композиційних матеріалів 

в напрямку розрахунку та конструювання оснастки для формування порошкових виробів різного 

призначення, обладнання для пресування і спікання ,що використовується. 

У свою чергу дисципліна є складовою при підготовці спеціалістів по спеціальності 

«Композиційні та порошкові матеріали, покриття» і основною при проведенні науково-дослідних 

робіт, виконання дипломних робіт, проектів спеціалістів та робіт магістрів.  
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VII. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Порошкова металургія є одним з промислових методів одержання порошкових матеріалів в 

тому числі і композиційних, із порошкових матеріалів, сплавів, тугоплавких сполук. 

В зв'язку з цим основними задачами дисципліни "Розрахунки та конструювання обладнання  

виробництв порошкових та копозиційних матеріал" є навчання студентів розрахункам порошкових 

виробів, які виготовляються різними методами формування: прямим пресуванням в прес-формах, 

мундштучним пресуванням і екструзією, гарячим литвом термопластичних шлікерів і інжекційним 

формуванням, гарячим статичним та ізостатичним пресуванням, гідростатичним та 

квазіізостатичним пресуванням, вібраційним пресуванням, прокаткою поршків та іншими. 

В дисципліні розглядаються конструкції та розрахунки прес-форм та оснастки деякого 

устаткування, одержання виробів різними методами формування. 

У підсумку спеціаліст повинен вміти: 

- грамотно спроектувати і розрахуватит порошкові виробі для  різних методів 

формування; 

- вміти провести розрахунок оснастку для виготовлення виробів із порошків різними 

методами; 

- вибрати та обґрунтувати марку порошкового та композиційного матеріалу для деталей 

різного призначення; 

- вміти розрахувати основні деталі оснастки для формування виробів різного призначення 

і різними методами. 

 

 

 



 IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Лекція 1. Класифікація обладнання для виготовлення різного призначення: конструкційні; 

атифрикційні; фрикційні; спечені тверді сплави; тугоплавких безкисневих сполук і оксидів; 

магнітних, контактних спечених виробів; великопорових виробів із порошків металів, сплавів, 

тугоплавких сполук, кераміки з рівномірним розподілом пор по об'єму   виробів і продовжними 

каналами з сотовою структурою та інші. 

Лекція 2 і 3. Розрахунок прес-форм виготовлення  виробів по групам складності прямим пресуванням 

в прес-формах. Конструкції прес-форм для пресування виробів різної складності форми: 

одностороннім: двостороннім пресуванням; пресування з плаваючою матрицею та ковзаючою голкою 

(стержнем); пресуванням в розбірних прес-формах; пресуванням в прес-формах із незалежним 

переміщенням деталей прес-форм в процесі формування. Конструкції прес-форм для 

автоматизованого пресування виробів на механічних та гідравлічних пресах-автоматах. Конструкції 

пресуючих блоків для пресування виробів на гідравлічних пресах. Конструкції прес-форм для 

пресування багать шарових виробів. 

Лекція 4 і 5. Особливості розрахунку  виробів із порошків твердих сплавів, тугоплавких сполук, 

кераміки, оксидів які мають велику усадку при спіканні і яку потрібно враховувати для одержання 

виробів за даних розмірів і форми. Конструкції прес-форм для прямого пресування виробів із 

тугоплавких сполук, твердих сплавів, кераміки. 

Лекція 6 і 7. Конструкції та розрахунок прес-форм і оснастки для формування виробів із порошків 

заліза, твердих сплавів, тугоплавких сполук, оксидів, кераміки мундштучним пресуванням, 

екструзією; гарячим литвом і інжекційним формуванням термопластичних шлікерів; 

квазіізостатичним пресуванням. 

Лекція 8 і 9. Оснастка для формування виробів простої і складної форми методами: гідростатичного 

пресування; ізостатичного гарячого пресування; статичного гарячого пресування; вібраційного 

пресування; динамічного гарячого пресування та гарячого штампування виробів, особливості 

розрахунків. 

Лекція 10 і 11. Прес-форми та устаткування для мокрого пресування виробів складної форми із 

кераміки (феритів). Особливості конструкції прес-форм для мокрого пресування. Прес-форми для 

пресування виробів у магнітному полі та їх розрахунок. Конструкції і матеріали прес-форм. 

Лекція 12 і 13. Прес-форми та оснастка для пресування виробів з порошків металів і сплавів 

електроразрядним пресуванням; гарячою і холодною екструзією; гарячою центр обіжною накаткою 

порошків на внутрішню циліндричних  відпок. Оснастка і устаткування одержання біметалевих 

виробів. 

Лекція 14 і 15. Розрахунки та проектування прес-форм для прямого пресування виробів із порошків 

металів сплавів, тугоплавких споруд. Тиск пресування і його визначення. Боковий тиск і його 

визначення. Розрахунок матриці на розрив. Розрахунок пуансонів на стискання та подовжній прогин. 

Розрахунок проміжних прокладок на пластичну деформацію матеріалу прокладки. Розрахунок пружин 

на скручування та запасу міцності на виносливість. 

Лекція 16 і 17. Конструювання і розрахунки прес-форм для мундштучного пресування та екструзії; 

розбірках прес-форм для гарячого литва термопластичних лікерів; центробіжного литва 

термопластичних лікерів; квазіізостатичного формування виробів складної форми. 

Лекція 18. Особливості конструкції прес-форм для мундштучного пресування виробів для високої 

пористості з поровою структурою із сквозними (наскрізними) отворами із залізі, кераміки. Оснастка 

для інжекційного формування виробів складної форми по методу мундштучного формування. 

VI. Характеристика індивідуальних завдань 

 

Для поглибленого вивчення курсу студентам, які планують перехід на магістерську підготовку і 

підвищення їх рейтингу пропонуються індивідуальні завдання.:  

 

8. Розрахунок порошкових виробів одержуваних прямим пресуванням в прес-формах по 

призначенню та матеріалам. Конструювання прес форм. 2 год. 

9. Конструювання прес-форм для мундштучного пресування стержнів, трубок з відкритим отвором, 

трубок з закритим отвором (захисні чохли термопар, електроди напівпровідникових термопар, 

спіральних стержнів). 2 год. 



10.Розрахунок обладнання для смішування і розмелу порошків. 2год. 

11.Конструювання і розрахунок прес-форм для квазиізостатичного формування виробів складної 

форми із пластифікованих сумішів. 2 год. 

12. Розрахунок прес-форм для гарячого статичного пресування виробів із порошків металів, сплавів, 

тугоплавких сполук. 2 год. 

13.Конструювання прес-форм для мокрого формування виробів складної форми. 2 години. 

14.Конструювання прес-форм для пресування виробів із анізотропною структурою в 

магнітному полі. 2 год. 

8. Конструювання прес-форм для динамічного гарячого пресування безкорисних виробів. 

2 год. 

9. Конструювання штампів для гарячої штамповки без пористих виробів. 2 год. 

6. Організація учбового процесу.  

 

УІ. Методичні Вказівки 

 

Методика оцінювання 

використовується бально-рейтингової системи оцінювання знань відповідного 

методичних вказівок навчально-методичного відділу університету. 

 

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 порошкової металургії» 

 


