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Кафедра Високотемпературні матеріали та порошкова металургія 

I. Загальні відомості 
Дисципліна „Порошкові зносостійкі матеріали та тверді сплави ‖ викладається для матеріалознавчого напряму 

підготовки „ Інженерне матеріалознавство ‖. Вона відноситься до циклу дисциплін за вибором ВНЗ. Знання 

наукових основ зносу матеріалів в процесі роботи пар тертя, а також різальних, бурових, абразивних, висадочних 

інструментів, штампів і прес-форм, взаємозв‘язку інтенсивності і механізмів зносу зі складом, структурою і 

фізико-механічними властивостями матеріалів необхідні для творчого розвитку технології виробництва нових 

зносостійких матеріалів для провідних галузей промисловості. Знання твердих сплавів необхідне як один з 

прикладів створення зносостійких матеріалів для інструментів та конструкційних деталей машин з високим 

ресурсом експлуатації на основі закономірностей зносу в різних умовах їх використання. Передумовами її 

вивчення є знання з таких дисциплін:  

- фізика конденсованого стану матеріалів ЗП-05, 4.5 кр;  

- методи дослідження властивостей матеріалів та виробів 1 - методи структурного аналізу  НП11/1, 3кр.; 

- механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів НП-05, 5 кр.;  

- металознавство НП-07, 5 кр.;  

- теорія та технологія формування та спікання ПКМ  ЗП-10, 5 кр.;  

- матеріалознавство тугоплавких та композиційних виробів ЗП-07, 7,5 кр.. 

I. II. Розподіл навчального часу  
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III. Мета і завдання дисципліни 
 Метою дисципліни є виклад теорії зносу та його взаємозв‘язку зі складом, структурою, фізико-

механічними властивостями матеріалу, що використовується в конкретних умовах експлуатації, а також технології 

виготовлення як самого зносостійкого матеріалу, так і виробів з нього. 

 Дисципліна „ Порошкові зносостійкі матеріали та тверді сплави ‖ передбачає рішення наступних завдань: 

 - Надати студентам знання про природу зношування матеріалів, основні закономірності зношування, види 

та механізми зношування в різних видах пар контактуючих матеріалів. 

 - Визначити вплив на інтенсивність зношування та критичні параметри пар тертя складу структури і 

властивостей контактуючих однофазних і композиційних матеріалів. 

 - Навести приклади ефективної роботи матеріалів в різних видах вузлів тертя і інструментів, що 

використовуються в сучасному машинобудуванні та інших галузях промисловості. 

- Навчити студентів творчо підходити до визначення умов роботи пар тертя і створення нових матеріалів 

підвищеної зносостійкості. Ознайомити з основами технології виробництва твердих сплавів та надтвердих 

матеріалів, що найбільш широко використовуються при виготовленні зносостійких деталей машин і інструментів.  

Вивчення дисципліни забезпечує такі уміння: ПФ.Д.03.3П.О.01; ПФ.Д.01.3Р.О.03; ПФ.Д.01.3Р.О.09; 

ПФ.Д.01.ЗП.О.12. 

IV. Зміст дисципліни 
    1.Надати студентам загальні відомості про зношування матеріалів. Визначити поняття зносу та 

зносостійкості, одиниць вимірювання зносу, видів зносу, стадій зносу та механізми зносу при них, впливу 

середовища та параметрів тертя на механізми та стадії зносу. Навести приклади деталей пар тертя в сучасному 

машинобудуванні, при обробці матеріалів та при видобуванні корисних копалин. Обґрунтувати принципи 

конструювання пар тертя. 

 2. Ознайомити студентів з фундаментальними трибологічними принципами, характеристиками поверхонь, 

що контактують, моделями жорстких поверхонь, типами контактної взаємодії нерівностей з поверхнею контртіла, 

визначити величини зближення жорстких поверхонь при пружньому та пластичному контактах, надати поняття 

механізмів зносу при різних типах контактної взаємодії поверхонь. 

 3. Визначити критичні параметри тертя, механізми схвачування, задиру та утворення підповерхневих 

мікротріщин. Вплив середовища на механізм схвачування. 

 4. Визначити роди пар тертя в залежності від фазового складу матеріалів, що контактують. Надати 

відомості про опір однофазних матеріалів пластичному деформуванню та крихкому руйнуванню 

монокристалічних та полікристалічних однофазних матеріалів, механізми пластичного деформування та крихкого 



руйнування, діаграми деформування пластичних і крихких однофазних матеріалів. Визначити можливості 

зміцнення однофазних матеріалів шляхом нагартування, зміни розміру зерна, утворення твердих розчинів. 

5. Визначити особливості контактування пар тертя з макрогетерофазних композитів. Надати відомості про 

поняття, структуру, характер розташування, представницькі ділянки фаз на поверхні тертя макрогетерофазних  

композитів. Визначити долі поверхні тертя зайняті одним типом контактів в парах другого і третього роду 

макрогетерофазних композитів. Вплив вмісту і властивостей наповнювачів макрогетерофазних композитів на 

критичні параметри пар тертя. 

6. Визначити поняття мікрогетерофазного композиту, залежність його властивостей від вмісту і 

властивостей наповнювача. Обґрунтувати особливості контактної взаємодії мікрогетерофазного композиту з 

контртілом в парах другого і третього роду. Залежність критичних параметрів пар тертя з мікрогетерофазних 

композитів від їх складу і властивостей наповнювача. 

7. Навести приклади залежності критичних параметрів тертя мікрогетерофазних композитів різного складу 

в парах тертя другого і третього роду в різних умовах експлуатації. Визначити найбільш перспективні з них для 

відповідних умов експлуатації. 

8. Обгрунтувати особливості роботи пар тертя в різних видах різального інструменту при обробці 

пластичних і крихких матеріалів. Визначити шляхи підвищення зносостійкості інструментальних матеріалів для 

ріжучих інструментів. Навести приклади роботи інструментів з твердих сплавів та надтвердих матеріалів. 

Покриття на матеріалах для лезової обробки. 

9. Обґрунтувати особливості роботи пар тертя при бурінні гірських порід. Навести приклади роботи 

бурових інструментів, оснащених мікро- і макрогетерофазними композитами. Бурове долото як приклад 

ефективної комбінації макро- і мікрогетерофазного композиту. 

10. Тверді сплави як приклад ефективного мікрогетерофазного композиту. Склад, структура, властивості 

твердих сплавів. Елементи технології виробництва твердих сплавів. Нові результати в технології виробництва 

твердих сплавів. Основні області використання твердих сплавів в якості пар тертя і інструментів. Перспективи 

підвищення властивостей твердих сплавів. 

V. Методи навчання та інформаційно- 

методичне забезпечення 
Для забезпечення більш ґрунтовного засвоєння матеріалу використовуються лекції і практичні заняття. 

На лекціях використовується спеціально створені демонстраційні матеріали, що проектуються на екран, 

натурні зразки зносостійких матеріалів, деталей та інструментів, наводяться відомості про вчених, що внесли 

вагомий вклад в створення і розробку наукових основ зносостійкості матеріалів. 

На практичних заняттях проводиться ознайомлення студентів з приладами для вимірювання властивостей, 

структури і зносостійкості матеріалів, а також з обладнанням на виробництвах твердих сплавів, надтвердих 

матеріалів і композитів на їх основі. 

Крім того, для закріплення пройденого матеріалу проводиться опитування студентів з викладанням 

матеріалу на дошці. 

При необхідності надаються індивідуальні консультації. 

Основна література знаходиться в НТБ. 

1.Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трени и износ. – М.: 

Машиностроение, 1977. – 526 с. 

2. Бондаренко В.П. Триботехнические композиты с высокомодульными наполнителями. – К.: Наук. думка, 

1987. – 232 с. 

3. Бондаренко В.П., Павлоцкая Э.Г. Спекание вольфрамовых твердых сплавов в прецизионно 

контролируемой газовой среде. – К.: Наук. думка, 1995. – 204 с. 

4. Додаткова література (журнали «Порошковая металлургия», «Сверхтвердые материалы», Збірники 

наукових праць, переклади), знаходиться в науково-технічні бібліотеці ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України. 

VI. Мова 
Пропонується російська мова викладання, бо основні дослідження і школи трибологів знаходяться в 

Російській Федерації. 
VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання не передбачені. 

VIII. Методика оцінювання 
Рейтинг з дисципліни визначається у відповідності з Положенням про систему підсумкового контролю, 

оцінювання знань та визначення рейтингу студентів з дисципліни.  

IX. Організація 

 Реєстрація на вивчення дисципліни здійснюється відповідно до розкладу. 

 Контактні телефони лектора: 586-20-67, E-mail: bondarenko@ism.kiev.ua. 

 Опис дисципліни склали: 

 Лектор – чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф.                             Бондаренко В.П.  


