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І. Загальні відомості 

 Курс "Фазові діаграми та розробка нових сплавів " є  дисципліною за вільним вибором  

студентів спеціальності 7.090103.  Він логічно пов'язаний  з основним профілюючим курсом 

"Металознавство", а також такими спеціальними курсами, як ―Термічна обробка металів 

тасплавів ‖ і ―Металознавство тугоплавких та композиційних матеріалів‖.  

 Основні положення  курсу направлені на поглиблене вивчення взаємозв язку 

дослідження фазових рівноваг з розробкою сплавів з заданими властивостями.   

 В основі курсу лежить вивчення принципів структуроутворення та зв язку структури і 

фазового складу з властивостями сплавів, на прикладі діаграм метал-газ, діаграм стану 

трикомпонентних систем на основі тугоплавких металів, багатокомпонентних сплавів титану. 

На прикладі систем тугоплавких металів  розглядаються питання пов‘язані зі способами 

одержання високоміцних станів, взаємозв‘язку фазових рівноваг з діаграмами міцність-склад, 

принципи розробки сплавів на основі титану,    інтерметаллідних сплавів, аморфних матеріалів. 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою курсу " Фазові діаграми та розробка нових сплавів" є надання студентам 

спеціальності 7.090103 основних сучасних уявлень про  принципи розробки нових сплавів з 

заданими властивостями. 

Основними завданнями дисципліни є: поглиблене вивчення діаграм стану метал-газ і 

використання діаграм стану цього класу для розробки технологічних процесів одержання 

гідридів; визначення стабільності оксидів та нітридів, виходячи з ізотерм та ізобар на діаграмах 

станц метал – газ; вивчення принципів створення нових високоміцних і у першу чергу 

жароміцних сплавів на основі нікелю, кобальту та тугоплавких металів; вивчення принципів 

конструювання сплавів на основі титану; ознайомлення з технологічними прийомами 

одержання високоміцних сплавів методами порошкової металургії, внутрішнього окислення та 

азотування, шляхом спрямованої кристалізації; ознайомлення з перспективами використання 

сплавів на основі інтерметалевих сполук, аморфних сплавів. 

 Вивчення розділів курсу закріплюється на практичних заняттях, під час яких студенти 

більш глибоко засвоюють окремі розділи курсу.  

 Основними знаннями і уміннями, набутими студентами при вивченні дисципліни є: 

З н а н н я: 

- основних положень про  використання діаграм стану, як наукової основи розробки нових 

матеріалів; 

- основних принципів одержання високоміцних станів методами твердорозчинного 

легування, дисперсійного твердіння та зміцнення дисперсними частками; 

- основних принципів пошуку квазіподвійних перетинів у системах тугоплавкий метал – фаза 

впровадження, принципів побудови та взаємозв язку з діаграмою станів діаграм склад – 

жароміцність; 

- принципів розробки жароміцних сплавів на основі нікелю, кобальту та високоміцних 

композицій на основі титану, в тому числі і інтерметалідних; 

- принципів одержання аморфних матеріалів шляхом швидкісного охолодження та 

механічного легування. 

 

 



У м і н н я: 

- визнначати вміст елементу впровадження та фазовий склад у сплавах, виходячи , виходячи з 

положення фігуративної точки складу сплаву на діаграмі стану та  ізотерм та ізобар; уміння 

користуватися аналітичними залежностями, які пов язують вміст елементу впровадження з 

тиском газу та температурою; 

- прогнозувати фазовий склад та залежність механічних властивостей сплавів від 

температури, виходячи з вигляду діаграми станів; 

- прогнозувати зміну механічних властивостей сплавів у залежності від температури при 

легуванні; 

- прогнозувати фазовий склад сплавів, виходячи з діаграми стану та режиму термічної 

обробки.  

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Розділ 1. Принципи побудови фазових діаграм на прикладі подвійних та потрійних систем. 

Діаграми фазовий склад – властивості, як основа розробки нових сплавів. 

Розділ 2. Діаграми стану з газами.  Принципи побудови і користування для визначення 

технологічних параметрів процесів гідрування, окислення та азотування. 

Розділ 3. Основні методи створення високоміцних станів: деформаційне зміцнення, 

твердорозчинне зміцнення, дисперсійне твердіння, дисперсне зміцнення. Евтектичні сплави. 

Методи одержання жароміцних сплавів: виплавка сплавів, методи порошкової металургії. 

Діаграми стану тугоплавких металів з фазами впровадження. Квазіподвійні перетини. Діаграми 

склад-жароміцність евтектичних сплавів. Спрямована кристалізація, як  метод одержання 

природних композитів з металевою основою. 

Розділ 3. Сплави титану. Основні металургійні методи одержання титану. Виплавка титанових 

сплавів.  та -стабілізатори. Ізоморфні -стабілізатори та евтектоїдні -стабілізатори, 

нейтральні зміцнювачі. Фазовий склад титанових сплавів. Алюмінієвий та молібденовий 

еквіваленти. Принципи термічної обробки титанових сплавів. 

Розділ 4. Жароміцні сплави на основі інтерметалевих сполук. Алюмініди нікелю та титану. 

Основні властивості і перспективи використання. 

Розділ 5. Аморфні сплави. 

Методи одержання. Діаграми стану і схильність сплавів до аморфізації. Температурні інтервали 

стабільності аморфних сплавів. Деякі властивості аморфних сплавів та перспективи їх 

використання у різних галузях промисловості. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Курс базується на власному досвіді лектора, який є професіоналом високого рівня по 

розробці нових матеріалів на основі вивчення фазових рівноваг. Індивідуальні консультації 

студентам провадяться під час проведення практичних занять. 

VI. Мова 

Викладання ведеться українською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

 Студенти самостійно вивчають запропоновані викладачем теми. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до розробленого лектором та 

затвердженого на засіданні кафедри Положення про рейтингову систему оцінки успішності 

студентів з кредитного модуля ВП-01а,б , що входить в комплект методичних матеріалів з 

дисципліни  «Фазові діаграми стану та розробка нових матеріалів». 

IX. Організація 

Визначається загальними вимогами факультету. 


