
АНОТАЦІЇ СТАТЕЙ МІНІЦЬКОГО А.В. 

1 ПРОЦЕСИ ВТОРИННОГО УЩІЛЬНЕННЯ 

БРИКЕТІВ НА ОСНОВІ ПОРОШКУ ЗАЛІЗА 

Мініцький А.В., Сосновський Л.О., Биков 

О.І., Лобода П.І. // Міжвузівський збірник 

«Наукові нотатки». Луцьк, 2016. –№58. – с. 

248–254 (фахове видання) 

Досліджено доущільнення циліндричний брикетів на основі 

залізного порошку їх допрессовкою в камері високого тиску 

(КВТ) або їх вільної осадкою між двома твердими пластинами. 

Встановлено, що вільна осадка в напрямку первинного 

пресування більш ефективна для зниження пористості 

брикетів ніж об'ємне їх обтиснення в КВТ. Особливість 

неоднорідної деформації брикетів була врахована при 

дослідженні доущільнення вільною осадкою тришарових 

брикетів з різним вмістом графіту в шарах. Зроблено висновок 

про доцільність цього способу для виготовлення виробів здатних 

до самозагострюванню крайок. Передбачається 

перспективність комбінованих схем вільної осадки відпалених 

брикетів. 

 
2 ВПЛИВ РЕЖИМІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

НА СТРУКТУРУ ТА МАГНІТНІ 

ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ НА ОСНОВІ 

НІКЕЛЮМініцький А.В., Власова О.В., Биба 

Є.Г., Мініцька Н.В. // Металознавство та 

обробка металів,2017. – №1.– с. 10–16 (фахове 

видання) 

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. 

3 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПЛОТНЯЕМОСТИ 

ПОРОШКОВЫХ СИСТЕМ 

Миницкий А.В., Лобода П.И. // Порошковая 

металлургия,2017.– №7/8.–с.  

(фахове видання входить до бази даних 

Scopus) 

Розглянуто ГОСТ 25280-90 (РЕВ 6741-89, ІСО 3927-77) 

«Порошки металеві. Метод визначення ущільнюваності». З 

урахуванням недоліків запропонована методика визначення 

щільності в циліндричних прес-формах з одночасним 

отриманням значень максимального тиску виштовхування 

брикетів при виштовхуванні. Повна порівняльна методика 

визначення щільності включає пресування сумішей, що містять 

мастило в не змащеній і змащеній прес-формі і допресовку 

брикетів з нанесеним на них мастилом в іншій прес-формі 

більшого діаметра. 
4 ИНФИЛЬТРАЦИЯ СМАЗКИ В 

ОБЪЕМПОРИСТОГО БРИКЕТА ПРИ 

ПРЕССОВАНИИ  

Миницкий А.В., Лобода П.И. // Порошковая 

металлургия, 2016.– №11/12.–с. 11–15 

(фахове видання входить до бази даних 

Scopus) 

Встановлено, що щільність брикетів, з пресованих із суміші 

порошків заліза і графіту з добавкою тваринного жиру, при 

збільшенні витримки під навантаженням практично не 

зростає, а тиск виштовхування істотно збільшується. 

Передбачається, що причиною останнього є видавлювання в 

пори брикету мастила з її шару, що відокремлює брикет від 

поверхні прес-форми. Це призводить до витончення і порушення 

суцільності шару мастила, і відповідно, зростання зовнішнього 

контактного тертя. 
5 ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА 

ПРОЦЕС ДОПРЕСОВКИ ПОРОШКОВИХ 

БРИКЕТІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗАА.В. 

Мініцький, Л.О.Сосновський, Н.В. Мініцька // 

Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 

Луцьк, 2016. –№56. – с. 40–43 (фахове 

видання) 

Розглянуто основні технологічні фактори, що впливають на 

процес допресовки порошкових матеріалів системи залізо - 

вуглець. Встановлено вміст графіту і температура відпалу, при 

яких підвищується ущільнюваність брикетів на основі залізного 

порошку. Показана можливість досягнення низької пористості 

відпалених і потім допресованих брикетів, які від початку 

експерименту містили 1,6 мас.% графіту. Показана доцільність 

виготовлення малопористих середньонавантажених виробів без 

використання дорогих і дефіцитних легуючих. 

 

6 РЕЗЕРВЫ УПЛОТНЯЕМОСТИ ПОРОШКА 

ЖЕЛЕЗАМиницкий А.В., Сосновский Л.А., 

Лобода П.И. // Науковий вісник ХДМА, 2016. 

– №1(14) – 111–117(фахове видання) 

Вперше проведено дослідження допресовки без зазору 

циліндричних брикетів, отриманих пресуванням порошку заліза 

в роз’ємній прес-формі, і допресовці цих брикетів в тій же прес-

формі. Частина спресованих брикетів піддавали відпалу в водні 

при 850 
0
С; допресовку брикетів проводили в тому числі також 

і попередньо змастивши їх поверхню вазеліном. Встановлено, 

що допресовка брикетів дозволяє підвищити їх щільність після 



відпалу більш істотно ніж без їх відпалу; вплив мастила на 

результати допресовки незначно. Показано, що зберігається 

залежність щільності допресованних брикетів від тиску 

первинного пресування. Допресовка і відпал брикетів з 

промислових сумішей на основі заліза дозволяють виявити 

можливості поліпшення властивостей спечених порошкових 

матеріалів. 

7 ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО КОНТАКТНОГО 

ТЕРТЯ НА ПРОЦЕС ДОПРЕСОВКИ 

ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 

ЗАЛІЗА А.В. Мініцький, Б.О. Сидоренко, 

Ю.Й. Бесарабець // Проблем тертя та 

зношування, 2016 – №1 (70). – с. 150–154 

(фахове видання) 

В роботі досліджено вплив зовнішнього контактного тертя 

брикетів із залізного порошку о стінки прес-інструменту при 

допресовці. Показано вплив допресовки на зростання щільності 

брикетів на основі залізного порошку. Встановлено роль 

мастила та площі бічної поверхні на процеси ущільнення 

порошкових брикетів. 

8 ДОПРЕССОВКА БРИКЕТОВ ИЗ СМЕСЕЙ 

НА ОСНОВЕ ПОРОШКА ЖЕЛЕЗАМініцький 

А.В., Сосновський Л.О., Лобода П.І. // 

Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 

Луцьк, 2016. –№54. – с. 248–254 (фахове 

видання) 

Брикети з п'яти сумішей на основі порошку заліза пресували при 

700 МПа в роз’ємній прес-формі і піддавали беззазорній 

допресовці при 700 МПа в тій же прес-формі. Міцність при 

роздавлюванні недопресованих брикетів нижче, ніж 

допресованих, що може бути обумовлено не тільки загальним 

приростом щільності. Показана можливість досягнення низької 

пористості відпалених і потім допресованих брикетів, 

спочатку містять 1,0-1,5 мас.% графіту і стеарат цинку. 

Виготовлення з них малопористих средньонавантажених 

виробів можливо і доцільно. Встановлено умови, необхідні для 

виготовлення спечених заготовок - довгомірів з суміші заліза з 4 

мас.% графіту, призначених для виготовлення виробів 

механічною обробкою. 
9 ВПЛИВ ЧАСУ ПОВЕРХНЕВОГО 

ТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА 

СТРУКТУРУ ПОРОШКОВИХ 

ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ А.В. 

Мініцький, М.О. Сисоєв, Н.В. Мініцька // 

Металознавство та обробка металів, 2016. – 

№1.– с. 3–6 (фахове видання) 

В роботі досліджено процес електронно-променевого нагріву 

спеченого порошкового сплаву системи залізо – вуглець та 

вивчено вплив часу витримки на структуроутворення та 

поверхневу твердість сплавів. Показано, що для збільшення 

поверхневої твердості порошкових залізовуглецевих матеріалів 

необхідно проводити електронно-променеве оброблення при 

мінімальному часі витримки 1 –10 с. Результати досліджень 

можуть бути використані при створенні економнолегованих 

конструкційних порошкових залізовуглецевих сплавів, що повинні 

мати високу поверхневу твердість та високу об’ємну міцність. 

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМ 

ПРЕССОВАНИЕМ ДЛИННОМЕРНЫХ 

ЗАГОТОВОК ИЗ ПОРОШКА ГИДРИДА 

ТИТАНА Мініцький А.В., Сосновський Л.О., 

Лобода П.І. // Міжвузівський збірник 

«Наукові нотатки». Луцьк, 2015. –№50. – с. 

133–136 (фахове видання) 

З метою визначення можливості виготовлення довгомірних 

заготівок при вертикальному ущільненні, проводили одно - і 

двостадійне пресування в лабораторних циліндричних прес-

формах гідриду титану в якості модельного порошку. 

Співвідношення H/d отриманих брикетів відповідало 4/1 і 

більше. Констатовано необхідність врахування обох 

використаних сценаріїв пресування для прогнозування 

доцільності виготовлення повнорозмірних прес-форм для 

отримання довгомірних заготівок. 

11 ПОВЕРХНЕВЕ ТЕРМІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ 

ПОРОШКОВИХ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ 

СПЛАВІВ А.В. Мініцький, М.О. Сисоєв // 

Металознавство та обробка металів, 2015. – 

№1. – С. 30–34 (фахове видання) 

В роботі досліджено вплив локального поверхневого термічного 

оброблення спечених порошкових матеріалів електронним 

променем в залежності від вмісту вуглецю. Встановлено вплив 

вмісту вуглецю на пористість порошкових сплавів після 

спікання та мікротвердість матеріалів після поверхневого 

термічного оброблення. Результати досліджень можуть бути 

використані при створенні економно легованих конструкційних 

порошкових сплавів, що повинні мати високі поверхневу 

твердість та об’ємну міцність. 

12 РОЗРОБКА КОМПОЗИЦІЙНИХ 

ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Мініцький А.В. // Фізика і хімія твердого тіла 

–Т.15 –№4 (2014)  – С.818–821 (фахове 

Робота присвячена розробці порошкових магнітно-м’яких 

матеріалів на основі композиційних залізних порошків для 

роботи в постійних та змінних полях промислової частоти. На 

основі результатів досліджень обгрунтована і 

експериментально підтверджена ефективність використання 



видання) для одержання спечених магнітно-м’яких матеріалів з 

підвищеним рівнем магнітних характеристик порошків 

заліза плакованих нікель-фосфором, оловом та фосфором.  

13 ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ В ЯКОСТІ 

ОБОЛОНКИ ДЛЯ СУХОГО 

ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ Мініцький 

А.В., Сосновський Л.О., Божко А.В. // 

Восточно-Европейский журнал передовых 

технологий, 2014. – № 2. – с. 44–47 

(фахове видання) 

В роботі вивчені закономірності  процесу пресування твердої 

та м’якої порід деревини, з метою визначення можливості 

використання деревини в якості оболонки для сухого 

ізостатичного пресування. Показано, що застосування м’якої 

породи деревини в якості матеріалу оболонки є технічно та 

економічно доцільним. Результати проведених досліджень 

можуть бути використані при створенні порошкових виробів 

методом сухого ізостатичного пресування. 

14 ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО 

АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ 

АНІЗОТРОПНИХ МАГНІТНИХ ПЛИТ 

Мініцький А.В. // Проблеми тертя та зношення, 

2013 – №59– c.112–115 

В роботі досліджено вплив складу і кількості немагнітних 

прошарків, а також хіміко-термічного оброблення на магнітні 

властивості і стійкість до абразивного зношування магнітних 

анізотропних плит. 

15 МАГНІТНО-М’ЯКІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ ЗАЛІЗНИХ ПОРОШКІВ 

ДЛЯ РОБОТИ У ЗМІННИХ ПОЛЯХ 

Мініцький А.В. Панасюк О.О.,Власова О.В. // 

Металознавство та обробка металів, 2012 – №1 

– с. 27–33(фахове видання) 

В роботі досліджено вплив технологічних режимів 

виготовлення магнітно-м’яких матеріалів на основі залізного 

порошку плакованого кобальт-фосфором на магнітні та 

фізико-технологічні властивості. Показано, що основними 

факторами, які впливають на магнітні властивості матеріалів 

на основі залізних порошків плакованих кобальт-фосфором є 

температура спікання та час ізотермічної витримки. 

Встановлено несуттєвий вплив режимів спікання на величину 

магнітних втрат при суттєвому впливі складу композиту. 

Отримані результати досліджень можуть бути використані 

при створенні магнітно-м’яких композитів для роботи у 

змінних полях промислової частоти. 

16 ЗАКОНОМІРНОСТІ 

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПОРОШКОВИХ 

СПЛАВІВ НА ОСНОВІ МІДІ ЕЛЕКТРО-

ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Мініцький 

А.В., Власова О.В., Мініцька Н.В.  // 

Металлофизика и новейшие технологии, 2011 – 

т. 33. – с. 315–321(фахове видання входить до 

бази даних Scopus) 

Вроботі виконано комплексне дослідження 

структуроутворення впроцесімеханічного леґуванняіспікання 

порошкових сумішей системCu—Ti, Cu—Al, а також умов 

одержання порошкового стопу наосновіміді для 

деталівелектротехнічного призначення. Показано доцільність 

зміцненнямідноїоснови титаном та алюмінієм для одержання 

необхідних властивостей привиготовленні контактних 

електротехнічних матеріялів. 

17 ВПЛИВ ТИПУ ПОРОШКУ ТА КІЛЬКОСТІ 

ЗВ’ЯЗУ-ВАЛЬНОГО НА МАГНІТНІ 

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ 

ЗАЛІЗУ Мініцький А.В. // Вісник СумДУ. 

Серія «Технічні науки», 2010 – №4 – с. 150–

153(фахове видання) 

Показано вплив типу залізного порошку та кількості 

органічного зв’язуючого, на магнітні властивості матеріалу 

отриманого методом теплого пресування. Використання 

лускатого залізного порошку дозволяє отримати низки втрати 

на перемагнічування при кількості зв’язуючого 0,5–1 % мас. 

Розроблені матеріали можуть ефективно використовуватись 

як магнітопроводи для роботи у змінних полях. 
18 ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ 

ВИГОТОВЛЕННЯ НА МАГНІТНІ 

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 

ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ Мініцький А.В. // 

Металознавство та обробка металів, 2010 – 

№4 – с. 35–39(фахове видання) 

Показано перспективність використання технології теплого 

пресування для виготовлення магнітно-м’яких матеріалів на 

основі залізного порошку легованого оловом. Встановлено, що 

плакування залізного порошку оловом і використання теплого 

пресування дозволяє відійти від традиційної технології 

отримання магнітно-м’яких матеріалів – подвійного пресування 

та спікання, при збереженні, або навіть підвищенні щільності 

зразків та їх магнітних характеристик. 

19 ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

ЗАЛІЗНИХ ПОРОШКІВ ІЗ ПОКРИТТЯМ 

НІКЕЛЬ-ФОСФОРУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 

МАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ Мініцький А.В. 

Панасюк О.О., Власова О.В., Мініцька Н.В. // 

Вісник Кременчуцького національного 

університету ім.. М. Остроградського. 2011, - 

Випуск 2(67), -ч.1., -С.79-82.(фахове видання) 

У даній статті розглянута технологія хімічного осадження 

нікель-фосфорного покриття на залізний порошок. Показана 

залежність магнітних і електричних характеристик від 

режиму осадження і складу хімічного розчину. Регулюючи 

кислотність розчину можна отримувати порошок з різним 

вмістом нікель-фосфору. 

20 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В статті проаналізовано основні напрямки розвитку 



ПОРОШКОВИХ МАГНІТНО-МЯКИХ 

МАТЕРІАЛІВ Мініцький А.В. Власова О.В., 

Мініцька Н.В. // Процеси механічної обробки 

в машинобудуванні. Збірник наукових праць. 

2010, - № 9, - С.3-18.(фахове видання) 

порошкових магнітно-м’яких матеріалів. Огляд охоплює 

дослідження як відомих матеріалів, що були розроблені у 80-х 

роках минулого сторіччя, так і сучасних магнітно-м’яких 

матеріалів. Показано найбільш перспективні напрямки 

створення порошкових магнітно-м’яких матеріалів, які 

пов’язані із використанням плакованих композиційних та 

нанокристалічних порошків. 

21 МАГНІТНІ ТА ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ З 

КОБАЛЬТ-ФОСФОРНИМ ПОКРИТТЯМ 

Мініцький А.В. Панасюк О.О., Власова О.В. // 

Металознавство та обробка металів, 2009 – №3, 

с.48-52.(фахове видання) 

 

В роботі досліджено вплив режимів плакування залізного 

порошку кобальт-фосфором на його магнітні та фізико-

технологічні властивості. Методом хімічного осадження були 

отримані залізні порошки з товщиною покриття 12, 15 і 18 

мкм. Показано, що основними факторами, що впливають на 

протікання реакції осадження металевої плівки кобальту на 

поверхню частинки заліза, є концентрація компонентів розчину, 

а також час витримки. Отримані результати досліджень 

можуть бути використані при створенні магнітно-м’яких 

композитів для роботи у змінних полях промислової частоти. 

 


