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№ Назва Анотаціѐ 

1 Фізико-хімічні та технологічні 
аспекти утилізації 
вибухонебезпечного порошку 
цирконія // Теориѐ  и практика 
металлургии. – 2006. – №1-2. – 
С.113-119. 
 

Досліджено вплив пасивуваннѐ та розбавленнѐ 
крупними частинками заліза пірофорного 
порошку цирконія та його займистість. На основі 
експериментальних даних розроблена технологіѐ 
та технологічна схема переробки 
вибухонебезпечного порошку цирконія у залізо-
цирконіюву лігатуру. 

2 Лобода П.І., Сисоюв М.О., 
Черниш І.Г. Дослідженнѐ 
температури самозайманнѐ 
пірофорного порошку 
цирконія, пасивованого 
речовинами різної природи. // 
Наукові вісті НТУУ „КПІ” – 2006. 
- №3. – С.61-65. 
 

Дослідженнѐ температури самозайманнѐ 
пірофорного порошку цирконія пасивованого 
речовинами різної природи 

Експериментально досліджено вплив 
природи та кількості пасиватора на температуру 
займаннѐ пірофорного порошку цирконія. 
Встановлено, що при використанні в ѐкості 
пасиватора водний розчин рідкого скла 
температура зростаю до 165 oC, що май же в двічі 
більше чим при використанні полівінілового 
спирту (83 oC). При використанні пасиватором 
порошку заліза з середнім розміром частинок 
100мкм значного екзотермічного ефекту не 
відбуваютьсѐ, все тепло поглинаютьсѐ більш 
крупними частинками. 

3 Лобода П.І., Сисоюв М.О., 
Черниш І.Г. Отриманнѐ 
покриттѐ шлѐхом електронно- 
променевого напіканнѐ 
порошкових сумішей та 
дослідженнѐ його властивостей 
// Металознавство та обробка 
металів. – 2008. – №2. – С. 40–
45. 

Досліджені покриттѐ на основі боридів 
отримані шлѐхом електронно-променевого 
напіканнѐ порошкових сумішей на ст. 45. 
Показано, що структура покриттѐ представлѐю 
боридний каркас просочений легкоплавкоя 
складовоя. Максимальну мікротвердість маю 
покриттѐ отримане з термореагуячої суміші 
порошків цирконія та бору 19 ГПа. 
 

4 Структура і властивості 
надтвердих матеріалів на 
основі псевдобінарних 
систем боридів, отриманих 
методом зонної плавки / П.І. 
Лобода, Ю.І. Богомол, 
М.О.Сисоюв, Г.П.Кисла // 
Сверхтвердые материалы. – 
2006. – №5. – С. 30-34. 

Досліджено структуру, механічні та 
електрофізичні властивості надтвердих 
матеріалів, утворених на основі псевдо бінарних 
систем боридів і отриманих методом зонної 
плавки. Механічні властивості матеріалів 
зміняятьсѐ за рахунок формуваннѐ спрѐмованої 
структури, а електрофізичні – в результаті 
очищеннѐ матеріалів від домішок в процесі 
переміщеннѐ зони розплаву. 

5 Вплив кристалографічної 
оріюнтації матриці і діаметра 
стержнів на властивості 
спрѐмовано 
закристалізованих 

В роботі викладено аналіз результатів 
експериментальних досліджень механічних 
властивостей спрѐмовано-закристалізованих 
евтектичних сплавів карбіду бору або гексабориду 
лантану з диборидами металів, що маять 



евтектичних сплавів / 
П.І.Лобода, Г.П.Кисла, Ю.І. 
Богомол, М.О.Сисоюв // 
Металлофизика, новейшие 
технологии. – 2006. – Т.28 
(спецвыпуск). – С. 147-155. 

кристалографічну структуру типу AlB2. 
 

6 Лябода П.И., Кислаѐ Г.П., 
Богомол Ю.И., Сысоев М.А., 
Карасевскаѐ О.П. 
Взаимодействие в системе 
LaB6 – MoB2 // 
Неорганические материалы 
- том 45, № 3, Март 2009, С. 
288-291. 
 

Синтезированы сплавы системы LaB6 – 
МоВ2,2 путем нагреваниѐ в индукционной печи 
до 2600°С в бреде чистого гелиѐ. Методами 
металлографического и рентгеновского анализов 
установлено, что при условиѐх опытов исходные 
компоненты образу ят эвтектику. Описана 
структура эвтектики. Показано, что фаза МоВ2,2 в 
процессе охлаждениѐ претерпевает 
превращение с выделением субмикронных 
частиц  Мо2В5 и α-МоВ, и потому твердость ее с 
повышением температуры плавлениѐ сплавов 
возрастает, что обусловлено более высокой 
интенсивностья диффузионных процессов при 
высоких температурах. 

7 П.І. Лобода, Г.П. Кисла, Ю.І. 
Богомол, М.О. Сисоюв, О.П. 
Карасювська Структура і 
властивості розтоплених 
стопів дибориду молібдену 
в області гомогенности // 
Металлофизика и новейшие 
технологии, том 31, №7, 
ияль 2009, с.1013-1019. 

Синтезовано сплави дибориду молібдену 
в області гомогенності: МоВ2,0, МоВ2,1, МоВ2,2 і 
МоВ2,4. Показано, що післѐ плавленнѐ в процесі 
охолодженнѐ фази зазнаять змін з виділеннѐм 
субмікронних частинок Мо2В5 та α-МоВ, що 
суттюво підвищую їхні механічні властивості в 
залежності від температури перетвореннѐ. 
 

8 П.І. Лобода, Г.П. Кисла, М.О. 
Сисоюв, Ю.І. Богомол 
Евтектичні сплави систем 
LaB6 – Mе2B5 // 
Металознавство та обробка 
металів, №3, 2010, с. 29-34. 
 

Побудовані діаграми стану квазібінарних 
систем LaB6 – Мо2B5 і LaB6 – W2B5, досліджена 
структура колоній і структура спрѐмовано 
закристалізованих сплавів, отриманих в установці 
безтигельної зонної плавки, електрофізичні та 
механічні властивості сполук та евтектичних 
сплавів. 

9 Сисоюв М.О., Терещенко 
О.С., Кисла Г.П., Лобода П.І. 
Композиційні матеріали 
системи Ti-B4C отримані 
методом СВС // 
Металознавство та обробка 
металів, №4, 2015, с.12-16 
 

Із суміші порошків 81,3% Ті та 18,7% B4C 
методом СВС отримано композиційний матеріал 
та композитне покриттѐ на сплаві ВТ6. 
Встановлено, що їх структура складаютьсѐ з 
титанової матриці та керамічних вклячень – TiB2, 
TiB, TiС. Мікротвердість композиту складаю 14 
ГПа, а покриттѐ – зміняютьсѐ по товщині від 3 до 
13 ГПа. 

10 Лобода П.І., Биба Є.Г., 
Сисоюв М.О.,Гуцу О.С. 
Структура і властивості 
титану, отриманого 
спіканнѐм порошків ТіН2 // 

Встановлені закономірності ущільненнѐ порошку 
ТіН2 в залежності від розміру частинок, тиску 
пресуваннѐ та температури спіканнѐ в умовах 
швидкісного електронно-променевого 
нагріваннѐ. 



Фізика і хіміѐ твердого тіла. 
– 2011. – т.12. – №2. – С. 465-
470. 

11 Лобода П. І., Биба Є. Г., 
Сисоюв М. О. Дослідженнѐ 
структури та властивостей 
спечених титанових 
заготовок отриманих з 
використаннѐм α→β→α 
фазового переходу // 
Металознавство та обробка 
металів. – 2011. –№4. – С.  

Встановлено вплив термоциклуваннѐ на 
активація процесу ущільненнѐ при спіканні 
титанових пресовок. Підвищеннѐ температури 
спіканнѐ, часу витримки та та кількості циклів 
активую процес ущільненнѐ та зменшеннѐ 
кількості та розміру пор, зміцнення 
міжчастинних контактів і матеріалу пресовки в 
цілому. При підвищенні часу ізотермічної 
витримки та збільшеннѐ кількості циклів спіканнѐ 
зерна стаять більш витѐгнутими і їх розмір 
збільшуютьсѐ в 2-3 рази. 

12 Лобода П.І., Сисоюв М.О., 
Мула В.Р. Структура та 
властивості композиційних 
покриттів систем MeB2 – Me 
// Проблеми тертѐ та 
зношуваннѐ. – 2012. – 
Вип.57. – С.219 – 225. 

Досліджено структуру та властивості 
металокерамічних композиційних 
покриттів, отриманих напіканнѐм 
порошкових сумішей в полі температурного 
градіюнту. 

13 Лобода П.І., Кузнюцов 
В.Д.,Смірнов І.В., Сисоюв М.О., 
Шаповалов К.П. Дослідженнѐ 
розподілу неметалевих 
вклячень в матеріалі шва при 
модифікуванні 
нанодисперсним порошком 
оксиду алямінія // 
Прогресивні технології і 
системи машинобудуваннѐ. – 
2014. - № 1(17). – С. 174-182. 
 

Розглѐнуто особливості модифікуваннѐ 
зварявальної ванни наночастинками 
порошку оксиду алямінія фракціюя 50 нм. 
Досліджено розподіленнѐ за розміром, 
кількістя та об’юмноя часткоя неметалевих 
вклячень у металі зварних швів в 
залежності від кількості введеного 
нанодисперсного порошку. Встановлено ступінь 
засвоюннѐ наночастинок розплавом 
зварявальної ванни при різних концентраціѐх 
порошку оксиду алямінія. Визначена 
оптимальна кількість нанопорошку в лігатурі, 
ѐка максимально збільшую  об’юмну частку  
дрібних неметалевих  вклячень, 
відповідальних за структуроутвореннѐ та 
механічні властивості зварних швів. 

14 Мініцький А.В. Сисоюв М.О. 
Поверхневе термічне 
обробленнѐ порошкових 
залізовуглецевих сплавів // 
Металознавство та обробка 
металів. – 2015. – №1. 
 

В роботі досліджено вплив локального 
поверхневого термічного обробленнѐ спечених 
порошкових матеріалів електронним променем 
залежно від вмісту вуглеця. Встановлено вплив 
вмісту вуглеця на пористість порошкових сплавів 
післѐ спіканнѐ та мікротвердість матеріалів післѐ 
поверхневого термічного обробленнѐ. 
Результати досліджень можуть бути використані 
при створенні економно легованих 
конструкційних порошкових сплавів, що повинні 
мати високі поверхневу твердість та об’юмну 
міцність. 



15 Мініцький А.В., Сисоюв М.О., 
Мініцька Н.В. Тривалість 
поверхневого термічного 
обробленнѐ на структуру 
порошкових 
залізовуглецевихсплавів // 
Металознавство та обробка 
металів, 2016. – №1.–с. 3–6 
 

Досліджено процес електронно-променевого 
нагріву спеченого порошкового сплаву системи 
залізо - вуглець та вивчено вплив часу витримки 
на структуроутвореннѐ та поверхневу твердість 
сплавів. Показано, що длѐ збільшеннѐ 
поверхневої твердості порошкових 
залізовуглецевих матеріалів необхідно 
проводити електронно-променеве обробленнѐ 
за мінімального часу витримки 1 - 10 с. 
Результати досліджень можуть бути використані 
длѐ створеннѐ економнолегованих 
конструкційних порошкових залізовуглецевих 
сплавів, що повинні мати високу поверхневу 
твердість та високу об'юмну міцність. 

16 О.І. Юркова, В.В. 
Чернѐвський, М.О. Сисоюв, 
М.О. Курасова Структура та 
механічні властивості 
покриттів з AlCuNiFeCr та 
AlCuNiFeCrТі 
високоентропійних сплавів, 
отриманих електронно-
променевим методом // 
Металознавство та обробка 
металів, 2017. – №1.– С. 3–9 
 

Методами рентгеноструктурного аналізу, 
скануячої електронної мікроскопії та 
мікромеханічних випробувань встановлено, що в 
результаті електронно-променевого наплавленнѐ 
на сталеву підкладку багатокомпонентних 
еквіатомних порошкових сумішей системи 
AlCuNiFeCr та AlCuNiFeCrТі відбуваютьсѐ 
утвореннѐ покриттів з високоентропійних 
сплавів, ѐкі складаятьсѐ з твердих розчинів 
заміщеннѐ з ОЦК і ГЦК структуроя та маять 
значно вищу твердість порівнѐно з вихідними 
компонентами.   

 
 


