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1. МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ПРОЦЕСИ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ  
 

 

1.1 Атомна кристалічна будова металів 
 

Загальна характеристика металів. Міжатомний зв’язок. Металічний тип зв’язку. 

Закономірності формування кристалічної структури. Атомно-кристалічна структура 

металів. Основні типи кристалічних ґраток металів, їх характеристики. Гранецентро-

вана кубічна гратка. Кубічна об’ємноцентрована гратка. Гексагональна 

щільноупакована гратка. Інши типи кристалічних граток. 

Реальна будова металевих кристалів. Монокристали та полікристали. Дефекти 

кристалічної будови металів. Характеристика лінейних та точкових дефектів. 

Вакансії. Між вузлові атоми. Лінійні, гвінтові та змішані дислокації. Контур та век-

тор Бюргесра. Густина дислокацій. Атмосфери Котрелла. Об’ємні дефекти 

кристалічної будови. Поверхневі недосконалості. Границі зерен та субзерен. 

Дифузія в металах та сплавах. Закони дифузії. Типи коефіцієнтів дифузії, їх 

залежність від різних факторів. Самодифузія. Механізм дифузії. Дифузія по грани-

цях зерен. 

 

1.2 Кристалізація металів 
 

Плавлення та кристалізація металів.  Механізм процесу кристалізації. Число 

центрів кристалізації та лінійна швидкість росту кристалів. Самодовільне утворення 

центрів кристалізації. Вплив переохолодження Критичний розмір зародка. 

Несамодовільне утворення центрів кристалізації. Вплив домішок та недосконалостей 

на процес кристалізації. Принцип Данкова- Конобієвського.  Форма кристалічних 

утворень.  

Будова зливка. Усадкові явища. Ліквація в  сплавах. 

Поліморфні перетворення. Анізотропія властивостей. Магнітне перетворення.     

 

1.3 Пластична деформація та рекристалізація металів та сплавів. 
 

Види деформації. Пружна і пластична деформація. Механізм пластичної 

деформації. Ковзання і двійнікування. Площини і напрями ковзання і двійнікування.   

Властивості пластично деформованих металів. Нагартування. Особливості структури 

деформованого металу.  

Крихке і в’язке руйнування. Зародження і розповсюдження тріщин при крихкому і 

в’язкому руйнуванні. Будова зламів. 

Вплив нагріву на структуру і властивості деформованого металу. Рекристалізація 

металів та сплавів. Явища повернення та полігонізації. Первинна, збірна та вторинна 

рекристалізація. Текстура рекристалізації. Зміна структури і властивостей в 

результаті рекристалізації. Холодна та гаряча  обробка тиском. 
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        1.4 Будова металевих сплавів 
 

Типи взаємодії компонентів в металевих сплавах. Механічні суміші. Хімічні 

сполуки. Тверди розчини на базі одного з компонентів сплаву, їх типи та загальні 

властивості. Тверді розчини на базі хімічних сполук. Впорядковані тверді розчини.  

Фази Лавеса та інтерметалідні сполуки. Фази впровадження. Електронні сполуки. 

Аморфні сплави. Методи отримання, структура, властивості, особливості застосу-

вання. 

Нанокристалічні сплави. Методи отримання, структура, властивості, особливості за-

стосування. 

 

1.5 Діаграми стану подвійних систем 
 

Загальна характеристика діаграм стану. Методи побудови і зображення 

подвійних діаграм фазової рівноваги. Правило фаз Гііббса. Правило Мазінга. 

Правіло відрізків. 

Типові діаграми стану подвійних сплавів. Діаграма з необмеженою розчинністью у 

рідкому та твердому стані. Діаграма з евтектичним перетворенням та обмеженою 

розчінністю компонентів в рідкому стані. Діаграма з ретроградним плавленням. Три-

кутник Таммана. Діаграма з перетектичним перетворенням. Подвійні діаграми з 

проміжними фазами. Діаграми стану із стійкими хімічними сполуками. Діаграми 

стану із нестійкими хімічними сполуками, що утворюються в твердому стані. 

Діаграми стану з неповною розчінністю або обмеженою розчинністю компонентів в 

рідкому стані. Діаграма з монотектичним перетворенням. Діаграма з синтектичним 

перетворенням. Діаграми з поліморфним перетворенням. Взаємозв’язок між струк-

турою та властивостями (закони Курнакова). 

  

 1.6 Діаграми стану потрійних систем 
 

Загальні закономірності побудови потрійних діаграм. Способи визначення 

хімічного складу трехкомпонентних сплавів. Правило важеля (правило відрізків). 

Правило центру маси конодного трикутника.    

Типові діаграми стану потрійних сплавів. Діаграма стану потрійних систем з необ-

меженою розчінністю компонентів у рідкому і твердому стані. Гориризонтальний 

(ізотермічний) та вертикальний (політермічний) розріз даної діаграми.  Діаграма з 

відсутністю розчинності компонентів в твердому стані з потрійною евтектикою. Го-

риризонтальний та вертикальний розріз даної діаграми.  Кристалізація типових 

сплавів. Діаграми стану з подвійною проміжною фазою постійного складу. верти-

кальний розріз даної діаграми  
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1.7 Залізо та його сплави. 
 

Стабільна та метастабільна діаграми стану залізо-вуглецевих сплавів. 

Компоненти та фази в сплавах заліза з вуглецем. Загальний опис діаграми стану 

системи залізо – цементит. Формування структури сплавів. Вуглецеві сталі та білі 

чавуни, їх рівноважна структура.   

Загальний опис діаграми стану системи залізо – графіт.  Ковкі та високоміцні 

чавуни. Термодинаміка та кінетика процесу графітізації. Схеми утворення 

високовуглецевих сплавів. Графітизуючий відпал. Вплив хімічного складу та 

режимів термообробки на формування металевої основи чавунів  та їх властивості. 

Модифікування та отримання чавунів з кульковим графітом. Маркування чавунів. 

 

1.8 Фазові перетворення  в сплавах на основі заліза. Основні види 

термічної обробки 
 

Основні визначення і класифікація. Фазові перетворення при нагріві. Ріст зерна 

аустеніту при нагріві. Основна характеристика перетворення переохолодженого 

аустеніту. Перлітне перетворення. Діаграма ізотермічного розпаду аустеніту для 

доевтектоїдної, евтектоїдної та заевтектоїдної сталі. Структура та властивості 

продуктів перетворення. Мартенситне перетворення в сталях. Проміжне перетворен-

ня (бейнітне перетворення). Перетворення мартенситу та залишкового аустеніту при 

нагріві (відпуск сталі). Термічне та деформаційне старіння вуглецевої сталі. 

Технологія термічної обробки сталі. Визначення основних процесів термічної оброб-

ки сталі. Відпал сталі його різновиди: повний, неповний, дифузійний, ізотермічний, 

відпал на зернистий перліт. Нормалізація сталі. Гартування сталі. Різновиди режимів 

гартування: при неперервному охолодженні, переривчастому охолодженні 

ступінчасте та ізотермічне. Прогартовуваність і загартовуваність сталі. Відпуск 

сталі. Види відпуску. Перетворення при відпуску. Обробка сталі холодом. 

 

   1.9 Леговані сталі та сплави 
 

Класифікація легованих сталей за призначенням. Маркірування легованих 

сталей. 

Конструкційні метали і сплави. Цементовані конструкційні сталі.Термічна 

обробка цементованих конструкційних сталей. Покращувані конструкційні сталі. 

Технологічні режими термічної обробки покращуваної сталі. Відпускна крихкість І 

та ІІ роду.  

Інструментальні сталі та сплави.Класифікація інструментальних сталей та 

сплавів в залежності від використання інструменту. Вуглецеві та леговані сталі: їх 

призначення та термічна обробка. Швидкоріжучі сталі: їх переваги та особливості 

термічної обробки. Явище червоностійкості. Штампові сталі. Класифікація за при-

значенням. Штампові сталі для деформування в холодному стані. Штампові сталі 
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для деформування в горячому стані. Сталі для вимірного інструменту. Вимоги, що 

пред’являють до них. Тверді сплави.  

 

  1.10 Алюміній та його сплави  
 

Алюміній, його властивості та використання в техниці. Класифікація 

алюмінієвих сплавів. Деформуємі алюмінієві сплави. Сплави, що зміцнюються 

термічною обробкою. Стандартні позначення режимів термічної обробки. 

Дуралюміни. Алюмінієві сплави для штампування. Сплави, що не зміцнюються 

термічною обробкою. Використання наклепу для їх зміцнення. Вибір сплавів для 

виробів різного призначення. Ливарні алюмінієві сплави. Класифікація. Стандартні 

позначення способу лиття. Термічна обробка алюмінієво-мідних сплавів та 

силумінів з низьким вмістом силіцію. Силуміни з високим вмістом силіцію. 

Модифікування силумінів. 

 

1.11 Мідь та її сплави 
 

 Властивості та призначення технічної міді. Класифікація мідних сплавів та їх 

маркірування. Латуні. Склад, будова. властивості та призначення. Бронзи: олов’яні, 

алюмінієві, кремнисті, берилієві. Склад, будова, призначення. Антифрикційні спла-

ви. Вимоги, що пред’являють до них. Антифрикційні бронзи та чавуни. Олов’яні, 

свинцові та кальцієві баббіти. 

 

1.12 Тугоплавкі метали та сплави 
 

Структура тугоплавких металів. Фізичні властивості тугоплавких металів та сплавів.  

Механічні властивості тугоплавких металів. Легування і зміцнення. Основні туго-

плавки метали і сплави на основі ванадію, хрому, ніобію, молібдену, танталу, вольф-

раму. 

 

1.13 Методи фізичного матеріалознавства 
 

Мікроструктурний аналіз; рентгеноструктурний аналіз;  

мікрорентгеноспектральний аналіз; методи механічних випробувань; дюрометрич-

ний аналіз. 

 

Література до розділів 1.1-1.13 
1. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Металловедение и термическая обработка металлов. - М.: Ма-
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2 ФІЗИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 
 

 

2.1 Електронна будова твердого тіла 
 

Розв’язки рівнянь Шредингера для квантової теорії вільних електронів та зон-

ної електронної теорії. Визначення відповідних хвильових функцій (теорема Блоха) 

та встановлення залежності енергії електрона від хвильового числа k. Визначення 

складових вектора k з циклічних умов Борна-Кармана. Функція Фермі-Дірака розпо-

ділу електронів за станами. Побудова зон Бриллюена та використання зонної теорії 

для пояснення фізичних властивостей провідників, діелектриків, напівпровідників. 

 

2.2 Електронна кристалографія 
 

Внутрішня структура матеріалів – аморфних тіл, кристалів та полікристалів, 

квазікристалів, графену, нанотрубок та фулеренів. Гратки Браве. Поліморфні перет-

ворення. Індекси Мілера. індексування напрямків та вузлів атомів у кристалічній 

гратці. Методи розрахунку та визначення кристалічної будови матеріалу з експери-

ментальних даних. 

 

2.3 Фізика металів 
 

Класифікація дефектів кристалічної будови матеріалів. Енергія утворення та 

міграції точкових та лінійних дефектів. Термодинаміка точкових дефектів. Розраху-

нок та аналіз полів напружень та деформацій навколо дислокацій. Розрахунок та 

аналіз сил взаємодії між двома дислокаціями, що рухаються. Дефекти пакування, їх 

утворення , рух та взаєтодія. Часткові дислокації та дефекти пакування в ГЦК та 

ГЩП кристалах. Атмосфери точкових дефектів, ансамблі дислокацій. Дислокаційні 

моделі будови границь та субграниць зерен. 

 

2.4 Термодинаміка та кінетика дифузії 
 

Основні поняття феноменологічної і атомної теорії дифузії. Рівняння, що опи-

сують тепло- і масоперенос в металах і сплавах. Густина потоку речовини. Типи ко-

ефіцієнтів дифузії. Механізми дифузії. Вплив дефектів кристалічної гратки на шви-

дкість масопереносу. Зерногранична дифузія. Модель Фішера. Поверхнева само- і 

гетеродифузія. Механізми поверхневої дифузії. Ефект Ребіндера. Залежність коефі-

цієнтів дифузії від різних чинників (температури, величини зерна). Рівняння Дарке-

на. Формула Ареніуса. Розрахунок енергії активації дифузії. Класичні дифузійні до-

сліди. Класифікація експериментальних методів визначення коефіцієнтів дифузії. 

Монокристалічні, полікристалічні і  нанокристалічні матеріали. 
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2.5 Мезоскопічна фізика та моделювання матеріалів 
 

Основні поняття теорії твердих розчинів. Структура фаз в сплавах та принципи 

класифікації фаз. Концентраційна та теплова неупорядкованість. Поняття про ближ-

ній та дальній порядок. Структура твердих розчинів. Особливості кристалічної будо-

ви металевих твердих розчинів та їх властивості. Типи твердих розчинів. Правило 

Вегарда. Електронні сполуки. Фази проникнення. Структура та властивості 

металічних сполук. 

Наноструктурні матеріали, прояв розмірних ефектів, стабільність. Методи от-

римання наноструктурних матеріалів. Енергія утворення і міграції дефектів в металі. 

Метод молекулярної динаміки.  
 

2.6 Фізичні основи міцності та пластичності 
 

Основні поняття та закони дислокаційної теорії пластичної деформації та 

деформаційного зміцнення. Принципи реалізації основних механізмів пластичної 

деформації: ковзання та двійникування. Принципи побудови карт механізмів 

деформації. Стадійність структурних перебудов (зміни дислокаційної структури) 

протягом пластичної деформації. Принцип адитивності Кокса. Мікромеханізми змі-

цнення матеріалів. Взаємодія дислокації, що рухається в матеріалі з кристалічною 

будовою з когерентними та некогерентними частинками. 

Фізичні основи втомного руйнування: криві Велера, перебіг процесу втомного 

руйнування при різній величині навантаження та швидкість цього процесу, експери-

ментальне визначення втомних характеристик. 

Класифікація видів зношування. Структурні перетворення в матеріалах при 

терті. Процеси припрацювання в трибологічних системах. 

 

2.7 Тонкоплівкове матеріалознавство 
 

Поняття тонка плівка, вакуумний конденсат. Наноструктура, нанооб’єкт. На-

норозмір, як термодинамічний параметр, його вплив на фазовий склад і властивості 

плівок. Джерела домішок, фізична природа попадання та їх поведінка в осадженій 

плівці. Вимоги до чистоти плівкових матеріалів. Аномалії структурного стану ваку-

умних конденсатів, які можна пояснити домішково-розмірним чинником. Механиз-

ми утворення і класифікація внутрішніх макронапружень в конденсатах. Способи 

визначення механічних напружень в плівках. 
 

2.8 Атомний дизайн та зондові нанотехнології модифікації поверхні 
 

Критерії, за якими визначається наностан речовини, ознаки поверхневого шару 

твердого тіла в вакуумно конденсованих тонких плівках. Поняття реконструкції та 

релаксації поверхні. Параметри лазерної обробки для модифікації поверхневого ста-

ну металу. Зондові технології модифікації поверхні для контрольованого 
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переміщення атомів по поверхні. Базові технології отримання метастабільних фаз на 

поверхні. Фізичні ефекти, обумовлені іонним бомбардуванням. Іонно-плазмовий ме-

тод обробки поверхні твердих тіл. Принципи опису кристалографічного стану по-

верхневих структур та визначення кількості меж зерен в напиленному шарі. Зондова 

методика отримання енергетичного спектру поверхневих структур. Методи отри-

мання рекристалізованої поверхні у плівковій композиції перед її механічною об-

робкою. Фізичні процеси, що відбуваються протягом плазмової обробки поверхні. 

Проаналізуйте причини зростання Швидкість хімічних реакцій на поверхні 

матеріалу під дією плазми. 

Дифракційні методи аналізу для визначення структурного стану поверхні. За-

стосування для досліджень електронного мікроскопу в режимі ТЕМ. Можливості 

СТМ та АСМ для вивчення структури поверхонь металів. Методи вивчення 

релаксації поверхні. Методи дослідження епітаксії. Вивчення структури поверхні за 

допомогою АСМ та СТМ. 
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3 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ ТА ПОКРИТТІВ. 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН МАТЕРІАЛІВ 

 

 

 3.1 Отримання вихідних матеріалів для створення композиційних матері-

алів з використанням технологій порошкової металургії та нанотехнологій 

  Отримання порошків металів, сплавів та волокон і вусів 
 

Механічні методи отримання порошків у тому числі в нанодисперсному ста-

ні. 

Загальні положення. Основи теорії та закономірності подрібнення. Закони под-

рібнення. Роль методу отримання порошків механічним подрібненням на формуван-

ня їх властивостей.  Закономірності подрібнення в кульових, вібраційних, атритор-

них, планетарних, струйних та вихрових млинах. 

Фізико-хімічні методи одержання порошків.  

Отримання порошків металів та сплавів відновлюванням оксидів та солей 

металів. Основи термодинаміки відновлювальних процесів. Механізм та кінетика 

відновлювальних процесів порошкових систем. Вплив різних факторів на формуван-

ня структури та властивостей порошків.  Закономірності отримання порошків мета-

лів відновлюванням оксидів та солей металів воднем, вуглецем та вуглецьвміщую-

чими  газами, металотермією. Вплив технологічних факторів на параметри віднов-

лення та властивості отримуваних порошків. Основні промислові методи отримання 

порошків відновлюванням. 

Електрохімічні методи отримання порошків металів. Отримання порошків 

металів електролізом водяних розчинів та розплавів солей металів. Фізико-хімічні 

основи методу. Вплив різних факторів(щільності струму, концентрації електроліту, 

кислотності розчину, часу електролізу, вмісту до-мішок) на техніко-економічні пока-

зники процесу та формування структури та властивостей порошків.  

Отримання порошків металів автоклавним методом, цементацією та міжкриста-

літною  корозією. Суть методів та вплив різних факторів  на фор-мування структури 

та властивостей порошків.  

Газофазні методи одержання порошків.  

Отриманння порошків металів дисоціацією карбонілів, випарюванням-

конденсацією, відновлюванням в газовій фазі. Закономірності проходження реакцій 

у газовій фазі  за участю та без участі поверхні. Вплив різних факторів на формуван-

ня властивостей  порош-ків, що отримуються з газової фази.  

Отримання порошків металів та сплавів розпиленням розплавів. 

Розпилення газами та рідиною. Вплив різних факторів на формування структу-

ри та властивостей порошків. Формоутворення частинок порошків при їх отриманні 
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розпилюванням розплавів. Вплив технологічних факторів на формування властивос-

тей порошків.  

Отримання порошків без кисневих тугоплавких сполук.  

Властивості та застосування безкисневих тугоплавких сполук. Закономірності 

та технологія отримання порошків карбідів, боридів, нітридів, силіцидів, неметале-

вих тугоплавких сполук (карбід бору, карбід силіцію, нітриду кремнію). Отримання 

порошків литих тугоплавких сполук.  

Отримання волокон та вусів.  

Класифікація методів одержання. Закономірності одержання волокон та вусів з 

розплавів, електролізом, осадженням з газової фази. Отримання во-локон змішаними 

методами та методами порошкової металургії.  

Теоретичні та технологічні засади отримання порошків у нанодисперсному 

стані кріодисперсним методом.   

 

Рекомендована література 
 

1. Порошковая металлургия и напыленные покрытия: Учебник для вузов / В.Н. Анциферов,  

Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин и др. – М.: Металлургия, 1987. – 792с. 

2. Степанчук А.М. Теоретичні та технологічні основи отримання порошків металів, сплавів і 

тугоплавких сполук: Підручник. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 353 с. 

3. Ходаков Г.С. Физика измельчения. – М.: Металлургия, 1972. –307 с. 

4. Радомысельский И.Д., Напара-Волгина С.Г. Получение легированных порошков диффузи-

онным методом и их использование. – Киев: Наук. думка, 1988. – 136 с. 

5. Ничипоренко О.С., Помосов А.В., Набойченко С.С. Порошки меди и ее сплавов. – М.: Ме-

таллургия, 1988. – 205 с. 

6. Ничипоренко О.С., Найда Ю.И., Медведовский А.Б. Распыленные металлические порошки. 

– Киев: Наук. Думка, 1980. – 238 с. 

 

3.2 Формування виробів з композиційних матеріалів  з порошків металів та 

сплавів 
 

Загальні закономірності ущільнення порошкових тіл. 

 Закономірності ущільнення пластичних та крихких порошків. Вплив властиво-

стей порошків та їх структури на їх ущільнення. Аналітичний опис процесу форму-

вання. Поняття контактного перерізу та контактної поверхні. Рівняння формування; 

математичні залежності щільності виробів від тиску формування. 

Вплив різних факторів на розподіл щільності у формовках. Боковий тиск, 

зовнішнє та внутрішнє тертя, сила виштовхування, пружна післядія. Використання 

мастил при формуванні; їх роль у розподілі щільності  та формуванні структури 

формовок. 

Варіанти формування. Практика формування.  

Підготовка порошків для формування. Відпал, класифікація, розсів. Змішування 

порошків. Грануляція шихти, визначення наважки, дозування. Варіанти формування. 
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Одно- та двостороннє формування. Формування на механічних та гідравлічних пре-

сах.  

Ізостатичне формування. 
Різновиди ізостатичного формування. Закономірності ізостатичного формуван-

ня, вплив різних факторів на процес формування структури та властивостей виробів. 

Математичний опис ізостатичного формування.Особливості газостатичного форму-

вання. 

Формування довгомірних виробів.  
Формування скошеним пуансоном. Формування прокаткою. Вплив різних фак-

торів на формування структури та властивостей прокату з порошків. Основні зако-

номірності прокатки порошків. 

Швидкісне (імпульсне) формування.  

Методи імпульсного формування. Механізм ущільнення при імпульсному фор-

муванні. Вплив різних факторів на процес ущільнення при імпульсному формуванні. 

Структура та властивості виробів. 

Бездеформаційні методи формування.  
Мундштучне формування та екструзія. Закономірності формування цими мето-

дами. Шлікерне литво, литво з термопластичних мас, інжекційне формування. Вплив 

різних факторів на характер розподілу щільності  та формування властивостей виро-

бів. Вібраційне формування. 
           

Рекомендована література 
1. Порошковая металлургия и напыленные покрытия: Учебник для вузов / В.Н.Анциферов,  Г.В. 

Бобров, Л.К. Дружинин  и  др. - М.,  Металлургия, 1987. - 792с.  

2. Кипарисов С.С.,Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. - М.; Ме-таллургия,1980.- 495с.  

3. Степанчук А.Н. Закономерности прессования порошковых материалов.-Киев: УМК ВО, 1992. -

175с.  

4. Жданович  Г.М.  Теория  прессования  порошковых  материалов. -М.:  Металлургия, 1969.-264с.  

5. Феномонологические теории прессования/М.Б.Штерн, Г.Г.Сердюк,  Л.А.Максименко и др.-

Киев: Наукова думка, 1982. - 140 с.  

6. Процессы изостатического прессования/Под ред. П.Дж.Джеймса. - М.: Металлургия, 1990.-192с.  

7. Высокоскоростные способы прессования деталей из порошковых материалов / К.Н. Богоявленс-

кий, П.А. Кузнецов, К.К. Мартенс и др. - Л.: Машиностроение, 1984.-168с.  

8. Виноградов Г.А., Каташинский В.П. Теория листовой прокатки ме-таллических порошков и гра-

нул.-М.- Металлургия, 1979. - 224с.  

9. Добровольский  А.Г.  Шликерное  литье.  М.:  Металлургия, 1977. – 240с.  

10. Анциферов В.Н., Перельман В.Е. Механика процессов прессования порошковых и композици-

онных материалов. – М. Изд.дом «Граль». 2001. – 628 с. 
 

3.3 Спікання композиційних порошкових виробів 
 

Характеристика процесів, що лежать в основі спікання.  

Терміни спікання з технологічного та термодинамічного  кута зору. Зовнішні 

ознаки спікання, усадка при спіканні, види усадки. Рушійні сили спікання. Загальні 
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відомості про стан матеріалів при кімнатних температурах та при нагріві з точки зо-

ру наявності дефектів та дифузійних процесів. Поверхневий натяг як рушійна сила 

спікання. Капілярний тиск. Спікання однокомпонентних систем як в’язка (дифузій-

но-в’язка) течія, об’ємна самодифузія, пластична течія, поверхнева самодифузія, пе-

ренесення через газову фазу. Основні стадії спікання при дії цих механізмів, фізико-

хімічні закономірності та кінетика процесів усадки. Вплив структурного та геомет-

ричного факторів на процес спікання. Феноменологічний опис процесу спікання. 

Спікання в реальних умовах.  

Вплив різних факторів (температури, часу, властивостей вихідних порошків та 

формовок, умов спікання та ін.) на кінетику процесів спікання та формування струк-

тури та властивостей виробів. 

Методи інтенсифікації процесів спікання.  
Активоване спікання. Фізичні та фізико-хімічні методи активації спікання. Спі-

кання за рахунок зовнішнього впливу на матеріал та за рахунок використання мате-

ріалів з наперед заданим активним станом. Фізико-хімічні явища,  які лежать в осно-

ві різних методів активованого спікання. 

Спікання під тиском.  

Гаряче пресування. Механізм ущільнення та закономірності формування струк-

тури і властивостей виробів при гарячому пресуванні. Гаряче ізостатичне пресуван-

ня, динамічне гаряче пресування, гаряче кування та штамповка пористих заготівок. 

Закономірності формування структури та властивостей виробів при використанні 

цих методів. 

Спікання багатокомпонентних систем. 

 Закономірності та кінетика спікання багатокомпонентних систем у твердій фа-

зі. Роль процесів гетеродифузії. Особливості усадки та процесів формування струк-

тури та властивостей порошкових виробів при спіканні систем з необмеженою роз-

чинністю компонент, обмеженою їх розчинністю та розчинних один в одному. Спі-

кання багатокомпонентних систем та композиційних матеріалів у присутності рідкої 

фази. Роль змочуваності твердої фази рідкою. Вплив різних факторів (змочуваності, 

розчинності компонент, щільності формовок, кількості рідкої фази та інш.) на процес 

спікання та формування структури та властивостей порошкових та композиційних 

матеріалів. Просочування. Закономірності просочування при виготовленні порошко-

вих та композиційних матеріалів. 

Властивості спечених порошкових та композиційних виробів.  
Залежність властивостей виробів від умов спікання та характеристик вихідних 

матеріалів та пористих заготівок. Методи контролю структури та властивостей спе-

чених виробів. 
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Рекомендована література 
1. Порошковая металлургия и напыленные покрытия: Учебник для ву-зов / В.Н.Анциферов,  Г.В. 

Бобров, Л.К. Дружинин  и  др. -  М.,  Металлургия, 1987. - 792с.  

2. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. - М.; Металлургия, 1980.- 495с.  

3. Гегузин Я.Е. Физика спекания.- М.: Наука,1967.- 360 с. 

4. Скороход В.В. Реологические основы теории спекания.- Киев: На-ук.думка, 1972.- 149 с.  

5. М.С. Ковальченко  Теоретические  основы  горячей  обработки  порис-тых материалов давления, 

Киев: Наук. Думка, 1980. -240с.  

6. Скороход  В.В.,  Штерн  М.Б.  Технология  процессов  формования  и спекания порошковых ма-

териалов.- Киев: Знание, 1985.- 19 с.  

7. Скороход В.В., Солонин С.М. Физико-металлургические основы спе-кания порошков.-М.: Ме-

таллургия, 1984. – 159 с.  

8. Кислый П.С., Кузенкова М.А. Спекание тугоплавких соединений. – Киев. Наук.думка.1980.-  167 

с.  

9. Райченко А.И. Основы процесса спекания  порошков пропусканием электрического тока. – М. 

Металлургия. 1987. – 184 с.  

10. Самсонов Г.В., Кислый П.С. Горячее прессование. – Киев. Гостехиздат, 1962. – 264 с. 

    

3.4. Теорія та технологія нанесення покриттів 
 

Значення захисних покриттів для різних областей техніки. Завдання які ви-

рішуються з використанням напилених покриттів. Класифікація покриттів.  Газотер-

мічні і вакуумно-конденсаційні покриття. Загальна характеристика способів нане-

сення покриттів. Класифікація газотермічних способів напилення. Електродугова 

металізація. Загальні закономірності електродугової металізації. Електрична дуга, як 

джерело нагріву розпиляємого матеріалу. Газополум'яне напилення. Плазмове напи-

лення. Утворення і склад низькотемпературної плазми. Плазмовий струмінь як дже-

рело нагріву напиляємих частинок. Знаходження вихідних характеристик плазмово-

го струменя. Зміна вихідних характеристик плазмового струменя. Загальні закономі-

рності детонаційно-газового напилення. Механізм детонаційно-газового перетворен-

ня. Кінетика детонаційно-газового перетворення. Прискорення частинок при детона-

ційно-газовому напиленні. 

Закономірності формування потоку частинок при газо термічному напи-

ленні. Основні стадії газотермічного напилення. Нагрів і прискорення частинок ма-

теріалів в газовому струмені. Особливості формування потоку частинок при порош-

ковому і проволочному способах напилення. Зміна температури і швидкості газового 

потоку і частинок, що напилюються. Основні залежності і рівняння для розрахунку 

розміру розпилюємих частинок. 

Утворення та структура газотермічних покриттів.  

Взаємодія частинок з напилюваною поверхнею. Процеси які проходять в зоні 

контакту. Визначення енергії активації для утворення міцних зв'язків. Схема 

деформації частинок при зустрічі з основою. Напорнии і імпульсний тиски. 

Механізм фізико-хімічних процесів, які забезпечують утворення міцних зв'язків. 
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Виникнення фізичного і хімічного контактів в зоні взаємодії. Умови формування 

покриття в різних точках пятна напилення. Фігура напилення. Особливості 

формування структури покриття та її характеристика. Причина утворення і 

характеристика дефектів структури. 

Вакуумно конденсаційне напилення.  

Класифікація способів вакуумно конденсаційного напилення. Фізико-хімічні 

основи процесу випаровування чистих металів, сплавів  і сполук. Рівняння Ленгмю-

ра. Правило Рауля. Катодне розпилення. Формування потоку напиляємих частинок. 

Атомарний, молекулярний, іонізований та змішані потоки. Наявність в паровому по-

тоці агрегатів атомів, молекул і капельної фази. Енергія напилених частинок. Спосо-

би її збільшення. Адсорбція частинок на поверхні напилення. Фізична адсорбція і 

хемосорбція. Термічна акомодація атомів напилюємого матеріалу. Процеси заро-

дження і росту напилюємих покриттів. Розмір критичного зародку нової фази і його 

залежність від матеріалів покриття. Формування структури покриття. Тризонна мо-

дель. Характеристика розміру кристалів та вплив на форму температури поверхні і 

дифузійної активності атомів. 

  Газофазне напилення покриттів. 

Термодинаміка процесу утворення покриттів. Основні реакції, які проходять в 

реакційному просторі. Термічний розклад. Принципова схема установок для отри-

мання покриттів із газової фази. Формування структури і властивості газофазних по-

криттів. 

Композиційні електрохімічні покриття.  

Загальна характеристика композиційних електрохімічних покриттів. Стадії 

утворення. Умови росту металевої матриці та вплив на процес параметрів роботи 

(струм, концентрація, температура та ін.). Формування структури покриття та його 

властивості. 
         

 Рекомендована література 
1.  Порошковая металлургия и напыленные покрытия: Учебник для вузов / В.Н. Анциферов, Г.В. 

Бобров, Л.К. Дружинин и др. - М., Металлургия, 1987. - 792с.  

2.  Палеха К.К. Физико-химические основы нанесения покритий. – Киев: УМК ВО, 1992, – 224 с. 

 3.  Білик  І.І.  Технологія  та  обладнання  напилених  покриттів:  Навч.посіб.  

– К.: ІВЦ”Видавництво”Політехніка”, 2004. – 92 с.  

4.  Дубовий О.М., Степанчук А.М. Технологія напилення покриттів:  

Підручник. – Миколаїв: НУК, 2007. – 236 с. 

 

3.5 Матеріалознавство   композиційних матеріалів 
 

Тугоплавкі метали та сполуки. Закономірності одержання. Структура та влас-

тивості металопподібних фаз вникнення (карбіди, нітріди, перехідних металів). Не-

металеві безкисневі тугоплавкі спполуки легких елементів. Тугоплавкі оксиди. Ти-

пові кристалічні структури. Фазові перетворення в діоксидах цирконія та графнію. 
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Особливості електронної будови тугоплавких металів, закономірності зміни струк-

тури та властивостей у залежності від положення у періодичній системі елементів. 

Стабільність кристалевої структури тугоплавких металів та сплавів на їх основі ( ро-

бота Кауфмана). Основні критерії міцноссті хімічного зв»язку у тугоплавких речо-

винах. 

Фізичні основи міцності тугоплавких матеріалів. Теоретична міцність та 

крихке    руйнування матеріалів. Енергетика крихкого  руйнування. Теорія міцності 

Грифитса. Типи дислокаційних структур. Евволюція дислокаційної структури у 

ппроцесі деформації. Принцип деформаційного зміцнення. Температура залежності 

текучості тугоплавких речовин. Природа в»яязко-крихкого переходу. Вплив пласти-

чної деформації на виникненя та ріст тріщини. Структура границь зерен полікриста-

лічних матеріалів. Вплив зернової структури на механічні властивості полікристалі-

чних матеріалів. Закон Петча-Хола. Високотемпературна повзучість тугоплавких ма-

теріалів. Довгочасна та короткочасна високотемпературна міцнісссть. 

Електричні та теплові властивості тугоплавких речовин. Електроппровід-

ність та теплопровідність металоппподібних фаз вникненя. Термоелектронна емісія 

карбідів та боридів. 

Гетерофазні матеріали. Класифікація, основні типи гетерофазних систем. 

Узагальнена провідність гетерофазних матеріалів з матричною структурою та з дові-

льною концентрацією фаз. Ефективна провідність матеріалів із шаровою структу-

рою. 
 

Рекомендована література  
 

1. Самсонов Г.В., Упадхая Г.Ш., Нешпор В.С., Физическое материаловедение карбидов.  – Киев:  

Наукова думка, 1974. – 455 с. 

2. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г., Материаловедение. – М.: Металлургия, 1989. – 455 с. 

3. Физическое материаловедение, под ред. Р. Кана. – М.  – Металлургия, 1987. – 1-Зт. 

 

3.6  Нанотехнології та наноструктурні матеріали 

  Поняття про наддисперсний стан речовини, наноструктурні матеріали та 

специфіку технології їх виготовлення. 

Наноструктурні системи. Загальна характеристика наноструктурних систем: 

кристалічна будова, фундаментальні властивості, фізична та фізико-хімічна кінетика. 

Класифікація дисперсних систем за середнім характерним розміром елементів 

структури: грубодисперсні, тонкодисперсні та надтонкодисперсні (ультрадисперсні). 

Нанодисперсні системи. Основні параметри геометричної структури. Класифікація 

наноструктурних систем за топологічними ознаками. Розмірний ефект в 

наноструктурних матеріалах.  Розмірний ефект в діелектриках і магнетиках. 

 Методи та процеси отримання наноструктурних матеріалів. Процеси, що 

базуються на топохімічних реакціях.  
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Генезис та еволюція структури нанодисперсних систем при спіканні. Стадії 

спікання нанодисперсних систем. Кінетика спікання нанопорошків у твердій фазі. 

Вплив хімічних реакцій на процеси спікання  нанодисперсних систем. Спікання 

нанодисперсних систем за участю рідкої фази. 

Наноструктурні матеріали, отримані інтенсивною пластичною деформацією. 

Методи інтенсивної пластичної деформації і формування наноструктур. Механічні 

схеми і режими інтенсивної пластичної деформації. Формування наноструктур при 

інтенсивній пластичній деформації. Види наноструктур в матеріалах, підданих 

інтенсивній деформації. Еволюція мікроструктури при інтенсивній пластичній 

деформації. 

Атомна  структура і структурна модель наноматеріалів. Фундаментальні 

характеристики і властивості наноструктурних матеріалів. 

Стійкість наноструктур до зовнішньої дії. Еволюція наноструктур при 

нагріванні.  
 

Рекомендована література  
1. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. – М.:   Издательский центр 

«Академия», 2005. –  192 с. 

2. Скороход В.В., Уварова І.В., Рагуля А.В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах. – 

Київ: Академперіодика, 2001. – 180 с.  

3.  Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной 

пластической деформацией. – М.: Логос, 2000. – 272 с. 

4. Шпак А.П., Куницкий Ю.А., Карбовский В.Л. Кластерные и наноструктурные материалы. Том 1 

– Киев: издательский дом «Академпериодика», 2001. – 508 с. 

5. Ребиндер П.А. Дисперсные системы. Краткая химическая энциклопедия. – т.1. – Москва: 

Советская энциклопедия, 1961. – С. 1151 – 1152. 

6. Непийко С.А. Физические свойства малых металлических частиц. – Киев: Наукова думка, 1985. 

– 248 с. 

7. Морохов И.Д., Трусов Л.И., Лаковок В.Н. Физические явления в ультрадисперсных средах. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. – 244 с. 

8. Гегузин Я.Е. Физика спекания. 2-е изд. – Москва: Наука, 1984. – 312 с. 
 

3.7  Технологія порошкових  композиційних матеріалів 
      

Класифікація спечених матеріалів, загальна технологічна схема одержання спе-

чених порошкових та композиційних матеріалів. Історія розвитку досліджень та ви-

робництва спечених матеріалів. Сучасний стан в галузі створення та виробництва 

спечених матеріалів різного призначення. Задачі по дальшому розвитку та вдоскона-

ленню спечених матеріалів.  

  Композиційні спечені антифрикційні матеріали. Загальні відомості про ан-

тифрикційні матеріали і умови їх роботи. Вимоги, яким повинні відповідати матеріа-

ли в вузлах тертя. Сучасні подання про механізм тертя та зносу матеріалів при терті. 

Класифікація антифрикційних спечених матеріалів. Вихідні матеріали для виготов-

лення антифрикційних матеріалів, їх характеристики та призначення.  Технологія 
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виготовлення композиційних антифрикційних матеріалів. Основні вимоги, яким по-

винні відповідати технологічні процеси. Особливості підготовки вихідних компонен-

тів. Формування виробів і їх спікання. Додаткова обробка спечених виробів, ущіль-

нення, термічна та хіміко-термічна обробки, гаряче пресування та екструзія, введен-

ня твердих та рідких змазок.  

Антифрикційні спечені матеріали на основі металів та їх сплавів (міді, заліза, ні-

келю, кобальту, легких та тугоплавких металів). Металографітові матеріали. Матері-

али на основі тугоплавких сполук, спечених твердих сплавів. Металоскляні матеріа-

ли. Металеві двох- та трьохшарові матеріали на стальній підкладці. Матеріали мат-

рично-наповненого типу. Метало-полімерні матеріали. Матеріали спеціального при-

значення для роботи: в присутності рідкої змазки та без неї, в повітряному середови-

щі та в вакуумі, при підвищених температурах, при високих швидкостях ковзання, в 

воді, в незмазуючих рідинах та корозійних середовищах. 

Спечені ущільнюючі матеріали. Вимоги, яким повинні відповідати ущільнюю-

чі матеріали. Класифікація ущільнюючих матеріалів по призначенню. Технологія ви-

готовлення ущільнюючих матеріалів на основі металів та сплавів, на основі тугопла-

вких сполук, спечених твердих сплавів.  

 Спечені високопористі проникні матеріали. Вимоги до високопористих про-

никних матеріалів. Класифікація високопористих матеріалів по призначенню. Осно-

вні властивості високопористих матеріалів. Вихідні матеріали. Технолопчні варіанти 

виготовлення високопористих проникних матеріалів. Властивості високопористих 

проникних матеріалів.  

Спечені фрикційні матеріали. Основні типи фрикційних матеріалів. Класифі-

кація фрикційних матеріалів по призначенню. Матеріали для роботи в умовах сухого 

та мокрого тертя. Матеріали контр-тіл, які працюють в парі зі спеченими фрикцій-

ними матеріалами. Класифікація компонентів, які входять до складу спечених фрик-

ційних матеріалів (основи, твердих та рідких змазок, фрикційних добавок).        Тех-

нологія виробництва фрикційних виробів. Пресування, спікання та додаткова оброб-

ка спечених виробів. Вплив технологічних параметрів виготовлення фрикційних ма-

теріалів на їх властивості.  

  Спечені матеріали конструкційного призначення. Спечені матеріали конс-

трукційного призначення, їх класифікація та галузі застосування.  Технологічні варі-

ани виготовлення виробів із конструкційних спечених матеріалів у залежності від їх 

властивостей та призначення. Виготовлення КМ пресуванням та спіканням; просочу-

ванням пористого залізного каркасу металами та сплавами; динамічним гарячим 

пресуванням; гарячою штамповкою; ізостатичним гарячим пресуванням; екструзією.        

Термічна та хіміко-термічна обробка виробів із спечених конструкційних матеріалів 

на основі заліза. Спечені конструкційні матеріали на основі кольорових, тугоплавких 

металів та їх сплавів. Конструкційні матеріали спеціального призначення (жароміцні, 

жаростійкі, корозійностійкі та інші). Технологія одержання спечених жароміцних 

матеріалів на основі нікелю, кобальту, хрому, молібдену та вольфраму. Технологія 
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виготовлення конструкційних матеріалів на основі спечених твердих сплавів, тугоп-

лавких безкисневих сполук та керметів. 

 Спечені матеріали електротехнічного призначення.Спечені контактні мате-

ріали. Фізико-хімічні процеси, які протікають на робочій поверхні контактів. Конта-

ктні матеріали для розривних та контактів ковзання. Технологічні варіанти виготов-

лення матеріалів розривних контактів. Одержання спечених псевдосплавних контак-

тних матеріалів типу метал-метал. Технологічні варіанти виготовлення матеріалів 

для контактів ковзання. Виготовлення псевдосплавів типу метал-антифрикційний 

наповнювач: Аg-графіт. Си-графіт, Си-ВN.  Технологія виготовлення електричних 

щіток. 

  Спечені магнітом'які матеріали. Класифікація, властивості та призначення 

спечених магнітом'яких матеріалів на основі залізного порошку. Технолочні варіанти 

виготовлення магнітно-м'яких матеріалів на основі залізного порошку. Технологія 

виготовлення магнітодіелектриків. Технологія виготовлення магнітно-м'яких фери-

тів. 

Спечені магнітно-тверді матеріали. Класифікація, властивості та призначен-

ня. Технологія виготовлення спечених магнітних матеріалів типу: Fe-Nі-А1, Fe-Ni-

Со-А1, Fe-Сг-Со. Технологія виготовлення магнітів із сплавів РЗМ-Со5 та Fe-Si-B. 

Технологія виготовлення постійних магнитів на основі мікропорошків заліза. Техно-

логія виготовлення магнітопластів та магнітоеластів.  

 Отримання виробів з тугоплавких сполук. 

 Класифікація, властивості та призначення виробів з тугоплавких сполук. Вихі-

дні матеріали: металоподібні карбіди, нітриди, бориди та силіциди та їх сплави. Ніт-

риди бору, кремнію та алюмінію.   

Технологія виготовлення деталей із тугоплавких сполук: пресуванням та спі-

канням; гарячим пресуванням; ізостатичним гарячим пресуванням; гарячим литвом 

термопластичних шлікерів  та  інжекційним пресуванням з наступним спіканням. 

Спечені тверді сплави та надтверді матеріали. 

Спечені тверді сплави. Класифікація спечених твердих сплавів. Спечені тверді 

сплави на основі карбідів вольфраму, титану та хрому, карбонітриду титану, боридів 

титану і хрому.  

Спечені тверді сплави на основі монокарбіду вольфраму. Система WС-Со. За-

гальні відомості про потрійну систему W-С-Со. Процеси, які протікають при спіканні 

та структура сплавів WC-Со. Вихідні матеріали, їх характеристика та методи отри-

мання. Технологія процесів отримання виробів з твердих сплавів. Характеристика 

процесів, які супроводжують процеси змішування компонентів, розмолу, формування 

виробів та їх спікання. Фізико-механічні властивості, галузі застосування твердих 

сплавів на основі карбіду вольфраму. Підвищення зносостійкості спечених твердих 

сплавів ВК, ТК та ТТК нанесенням зносостійких покриттів із карбідів, нітридів, кар-
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бонітридів, оксиду алюмінію. Технологія та процеси, які протікають при нанесенні 

покриттів із газового середовища. 

Спечені безвольфрамові тверді сплави. Спечені тверді сплави на основі карбі-

ду та карбонітріду   титану.   Технологія виготовлення безвольфрамових твердих 

сплавів. Фізико-механічні властивості та галузі використання безвольфрамових тве-

рдих сплавів. Технологія виробництва твердих сплавів на основі карбіду титану з 

цементуючою фазою на основі сталей. Технологічні варіанти виготовлення виробів 

із безвольфрамових твердих сплавів на основі карбіду та карбонітриду титану з ні-

кель-молібденовою та стальною цементуючою зв'язкою на основі карбіду хрому з 

нікелевою та нікель-фосфорною зв'язкою. 

Мінералокерамічні тверді сплави, карбідно-оксидна та нітридна ріжуча ке-

раміка. Процеси, які протікають при спіканні мінералокераміки на основі оксиду 

алюмінію. Технологія виробництва, фізико-механічні та експлуатаційні властивості, 

структура та галузі застосування мінералокераміки на основі оксиду алюмінію. Ок-

сидно-карбідна та нітридна ріжуча кераміка. Технологія виробництва, фізико-

механічні властивості, структура та галузі застосування оксидно-карбідної та нітрид-

ної ріжучої кераміки. 

Надтверді матеріали. Основи  отримання надтвердих матеріалів зі структурою 

алмазу та алмазоподібних модифікацій нітриду бору. Кристалічна структура полі-

морфних модифікацій вуглецю та нітриду бору. Каталітичний синтез алмазу та кубі-

чного нітриду бору. Прямі фазові перетворення при надвисоких тисках. Камера над-

високого тиску для синтезу алмазу, кубічного та вюрцитоподібного нітриду бору. 

Фізико-хімічні основи осадження алмазів із газової фази. Апаратурне оформ-

лення та технологія процесу. Інші методи одержання синтетичних алмазів. Техноло-

гічні варіанти одержання виробів із надтвердих матеріалів. Металізація та пайка над-

твердих матеріалів. Методи створення надтвердих матеріалів із спечених твердих 

сплавів, алмазів, кубічного та вюрцитоподібного нітриду бору. Технологія виробни-

цтва надтвердих матеріалів типу "Славутич", "Сендвіч", "Компакс". Структура, фі-

зико-механічні, експлуатаційні властивості та галузі використання. 

Технологічні процеси одержання абразивного інструменту на основі алмазів, ку-

бічного нітриду бору та вюрцитоподібного нітриду бору на керамічному, металевому 

та органічному зв'язуючому. 
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