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ԹԵՄԱ 1. ՓՈՇԵՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 

1.1Ներածություն: 

1.2Փոշեմետալուրգիայի էությունը և գործընթացների դասակարգումը: 

1.3 Մետաղափոշիների  հատկությունները:  

 

ԹԵՄԱ 2. ՄԵՏԱՂԱՓՈՇԻՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

2.1 Կարծր մետաղների մեխանիկական մանրացումը: 

2.2 Մանրացումը գնդաղացներում: 

2.3  Մանրացումը վիբրացիոն աղացներում: Վիբրացիոն աղացի սխեման: 

2.4 Մանրացումը  հողմաղացներում: Հողմաղացի սխեման: 

2.5 Մանրացումը պլանետարային  աղացներում: 

2.6 Հեղուկ մետաղների և համաձուլվածքների փոշիացումը և փոշեցրման սկզբունքը: 

2.7 Հեղուկ մետաղի գազով փոշիացման սկզբունքային սխեման: Հեղուկ մետաղի կենտրոնախույս 
փոշիացման սխեման:         

 

ԹԵՄԱ 3. ՄԵՏԱՂԱՓՈՇԻՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՖԻԶԻԿՈ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

3.1 Վերականգման մեթոդները: 

3.2  Վոլֆրամափոշու և մոլիբդենափոշու ստացումը ջրածնային վերականգնմամբ: Երկաթի օքսիդների 
վերականգնումը ջրածնով:  

3.3 Երկաթի օքսիդների վերականգնումը ածխածնի օքսիդով և պինդ ածխածնով: 

3.4 Փոշիների արտադրությունը էլեկտրոլիզով: Էլեկտրոլիզի պրոցեսի սխեման: 

3.5 Պղնձափոշու և երկաթափոշու ստացումը էլեկտրոլիզով նրանց աղերի ջրային լուծույթներից: Հալված 
աղերի էլեկտրոլիզը: 

3.6 Փոշիների ստացումը կարբոնիլների ջերմային դիսոցման միջոցով: Կարբոնիլային նիկելի ստացման 
սխեման: Երկաթի պենտակարբոնիլային սինթեզման սխեման: Կարբոնիլային երկաթի ստացման 
սկզբունքային սխեման: Մետաղափոշիների ստացումը մետաղաթերմիկ եղանակով:                         

 

ԹԵՄԱ 4. ՄԵՏԱՂԱՓՈՇԻՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 



4.1 Փոշիների նախապատրաստումը ձևավորման համար:  

4.2 Փոշիների խտացումը մամլաձևի մեջ: Մամլման ժամանակ ընթացող պրոցեսները: Բրիկետի 
խտության կախումը մամլման ուժից:  

4.3   Մամլման պրակտիկան:  

4.4  Իզոստատիկ մամլում: Հիդրոստատիկ  մամլում: Ծայրոցային մամլում: Փոշիների գլոցումը:                                                                             

4.5 Շլիկերային ձևավորում: Վիբրացիոն ձևավորում: Իմպուլսային ձևավորում:                                                                  

 

ԹԵՄԱ 5. ՄԱՄԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՌԱԿԱԼՈՒՄԸ 

5.1 Եռակալում, եռակալման ժամանակ ընթացող հիմնական ֆիզիկո-քիմիական պրոցեսները: Պինդ 
ֆազային եռակալում: Մեկ կոմպոնենտային և բազմակոմպոնենտային սիստեմների եռակալումը:                                                                    

5.2 Հեղուկ ֆազային եռակալում: Պրոցեսներ, որոնք ընթանում են հեղուկ ֆազային եռակալման 
ժամանակ: Չլուծվող կոմպոնենտների սիստեմների եռակալումը: Սահմանափակ լուծելիությամբ 
կոմպոնենտների սիստեմների եռակալումը: 

5.3 Եռակալման պրակտիկան: 

          

ԹԵՄԱ 6. ՓՈՇԵՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 

6.1  Փոշեմետալուրգիական եղանակներով հակաշփական նյութերի ստացման տեխնոլոգիան: Հակաշ-
փական նյութեր երկաթի հիմքով: Ծակոտկեն երկաթ: Երկաթ - գրաֆիտային հակաշփական նյութեր: 
Նրանց ստացման տեխնոլոգիական սխեման, հատկությունները և օգտագործման բնագավառները: 

6.2 Երկաթի հիմքով  հակաշփական նյութեր, որոնք պարունակում են կապար կամ գունավոր 
մետաղ¬ների համաձուլվածքներ: Հակաշփական նյութեր պինդ քսուկներով: Մոլիբդենի երկսուլֆիդ 
պարունա¬կող հակաշփական նյութեր: Հակաշփական նյութեր պղնձի հիմքով: Ծակոտկեն հակաշփական 
բրոնզներ: Նըրանց ստացման տեխնոլոգիան, հատկությունները և օգտագործմանբնագավառները: 

6.3  Ծակոտկեն  փոշեձև նյութերի ստացման տեխնոլոգիան:  Ծակոտկեն նյութերի հատկությունները: 
Եռակալված ֆիլտրներ, նրանց հատկությունները և օգտագործման բնագավառները: Թելքավոր  
ծա¬կոտ¬կեն  կոմպոզիցիոն նյութեր: Նրանց  ստացման տեխնոլոգիան,  հատկությունները և 
օգտագործման բնագավառները:  

6.4   Փոշեձև շփական նյութերի ստացման տեխնոլոգիան: Պղնձի հիմքով  չոր շփման  պայմաններում 
աշխատող շփական նյութեր: Յուղման պայմաններում աշխատող պղնձի հիմքով շփական նյութեր: 
Երկաթի հիմքով շփական իրերի ստացման տեխնոլոգիան: Շփական նյութեր երկաթի հիմքի վրա: Նրանց  
ստացման տեխնոլոգիան, հատկություն¬ները և կիրառման բնագավառները:                       

6.5 Էլեկտրոտեխնիկական նյութեր: Կոնտակտային  նյութեր:  Խզման Էլեկտրոկոնտակտներ, նրանց 
ստացման տեխնոլոգիան, հատկությունները և կիրառման  բնագավառները: Սահող 
Էլեկտրոկոն¬տակտներ: Սահող Էլեկտրոկոնտակտ¬ների ստացման տեխնոլոգիան, հատկությունները և 
կիրառման բնագավառները:  

6.6 Մագնիսափափուկ նյութեր: Մագնիսափափուկ նյութերի ստացման տեխնոլոգիան, նրանց հատ¬կութ-
յունները և կիրառման  բնագավառները: Մագնիսակոշտ  նյութեր: Նրանց ստացման տեխնոլո¬գիան: 
Մագնիսակոշտ  նյութերի մագնիսական հատկությունները: Նրանց մակնիշավորումը  և կիրառ¬ման 
բնագավառները:  

6.7 Եռակալված կոնստրուկցիոն պողպատներ: Ածխածնային պողպատ, նրա ստացման  տեխնոլո¬գիան  
և  հատկությունները:    Մոլիբդենային   կոնստրուկ¬ցիոն պող¬պատ¬ներ և նրանց ս տացման 
տեխ¬նո¬լո¬գիան, հատկությունները և կիռարման բնագավառները: Քրոմամոլիբդենային պողպատներ:  



6.8 Նիկելային պողպատներ: Կոռոզիոնոկայուն պողպատներ: Նրանց ստացման տեխնոլոգիաները, 
հատկություն¬ները  և  կիռարման բնագավառները:  

6.9 Կարծր համաձուլվածքներ: Կարծր համաձուլվածքների նշանակությունը: Համաձուլվածքներ 
վոլֆրամի,  տիտանի և  տանտալի  կարբիդների հիմքի վրա: Կարծր համաձուլվածքների ստացման 
տեխնոլոգիան:   
 
Կազմող՝       Ա.Աղայան 
Հաստատված է ամբիոնի   03.09.18  թիվ 1 նիստում    
    
Մ և Ն ամբիոնի վարիչի ժ/պ Հ.Վ.Ավագյան     


