
№ Назва статті Анотація 

1 1. Лобода П.І., БибаЄ.Г., ЧернявськийВ.В. Вплив 

умов нагрівання на чистоту і властивості 

спеченого титану // Науково-технічний збірник 

«Проблеми тертя та зношування». – К.: НАУ, 

2011. Вип. 55. – C. 152-158. 

Досліджено вплив радіаційного, електронно – променевого та індукційного нагрівання 

на чистоту, щільність, мікро- структуру та механічні властивості пресовок із порошку 

гідриду титану після спікання. 

2 2. Лобода П.І., БибаЄ.Г., Сисоєв М.О.,ГуцуО.С. 

Структура і властивості титану, отриманого 

спіканням порошків ТіН2 // Фізика і хімія 

твердого тіла. – 2011. – т.12. – №2. – С. 465-

470. 

Встановлені закономірності ущільнення порошку ТіН2 в залежності від розміру 

частинок, тиску пресування та температури спікання в умовах швидкісного електронно-

променевого нагрівання. 

3 3. Лобода П. І., Биба Є. Г., Сисоєв М. О. 

Дослідження структури та властивостей 

спечених титанових заготовок отриманих з 

використанням α→β→α фазового переходу // 

Металознавство та обробка металів. – 2011. –

№4.– С. 3-10. 

Встановлено вплив термоциклування на активацію процесу ущільнення при 

спіканні 

титанових пресовок. Підвищення температури спікання, часу витримки та кількості 

циклів активує процес ущільнення та зменшення кількості та розміру пор, зміцнення 

міжчастинних контактів матеріалу пресовки в цілому. При підвищенні часу 

ізотермічної витримки та збільшенні кількості циклів спікання зерна стають більш 

витягнутими і їх розмір збільшується в 2 - 3 рази. 

 

4 БибаЄ.Г., Лобода П.І. Вплив механічних 

коливань на кінетику дегідрування і 

формування структури пресовок із порошку 

ТiН2 під час електронно-променевого спікання 

/ // Порошкова металургія. – 2014. – №11. – С. 

15–21. 

Досліджено вплив механічних коливань на формування структури та механічних 

властивостей пресовок титану під час електронно-променевого спікання. Методами 

оптичної мікроскопії, безперервного вдавлювання індентора, рентгенофазового та 

рентгеноструктурного аналізів встановлено, що накладання механічних коливань 

призводить до зменшення в 1,5–2 рази середнього розміру зерна титану, cприяє 

формуванню залишкових стискаючих напружень у матеріалі спеченої пресовки. За 

рахунок напружень, а також більшої густини та меншого розміру зерен у заготовках, 

спечених з накладанням механічних коливань, їх пластичність і границя міцності на 

стискання вищі, ніж у зразків, спечених без накладання механічних коливань. 

5 4. БибаЄ.Г., Лобода П.І. Формування структури 

та властивостей титан-матричного композиту 

В роботі досліджено вплив кількості добавок бору на формування структури та 

механічних властивостей пресовок із порошку гідриду титану під час радіаційного 

спікання та спікання в умовах швидкісного  електронно-променевого нагрівання. 



Ті-ТіВ в залежності від методу спікання // 

Металознавство та обробка металів. – 2014. – 

№4. – С. 37–42.  

Методами растрової електронної мікроскопії, дюрометрії, рентгенофазового та 

рентгеноструктурного аналізів, встановлено, що  при використанні в якості вихідних 

порошків гідриду титану та бору отриманий композит характеризується досить 

високими механічними властивостями подібними до промислового титанового сплаву 

ВТ-6. 

 

6 БибаЄ.Г., Лобода П.І. Вплив технологічних 

параметрів на формування структури та 

властивостей композиту Ті-ТіВ-ТіС // 

Науковий вісник Херсонської державної 

морської академії. – 2014. – №2. – С. 137–140. 

Встановлено, що формування титан-матричного композиту залежить не лише від 

розміру та кількість фазових складових, що формуються в результаті дифузійної 

взаємодії, а й від концентрації вихідних компонентів, температури та часу. Методами 

оптичної мікроскопії, рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізів встановлено, 

що отриманий композит являє собою матрицю з титану пронизану голкоподібними 

включеннями бориду титану та дрібними дендридними включеннями карбіду титану. 

Встановлено що при швидкісному електронно- променевому спіканні вдалося отримати 

композит з вищими механічними характеристиками ніж при радіаційному. Комплексні 

дослідження закономірностей формування структури сплаву титан- матричного 

композиту Ті-ТіВ-ТіС залежно від кількості добавок карбіду бору у вихідну суміш та 

методу спікання, можуть бути ефективно використані для виготовлення титанових 

сплавів замість промислових сплавів авіаційної техніки. 

7 5. Власова О.В., Мініцький А.В., Мініцька Н.В., 

Биба Є.Г. Вплив режимів термічної обробки на 

структуру та магнітні властивості сплаву на 

основі нікелю // Металознавство та обробка 

металів,2017. – №1.– с. 10–16. 

 

В роботі проведено комплексне дослідження структуроутворення, в процесі термічної 

обробки прецизійного магнітно-мякого сплаву 79НД2М. Визначено основні фактори, 

що впливають на структуру, фазовий та хімічний склад і магнітні характеристики 

сплаву. Показано доцільність швидкого охолодження сплаву 79НД2М в інтервалі 

температур 300 – 600 
0
С. 

 


