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Анотація 

 

Проблематика. Створення теоретичних і технологічних засад 

отримання порошкових матеріалів антифрикційного при- значення з 

використанням порошків дисперснозміцненої міді є актуальною задачею, 

розв’язання якої потребує установлення залежностей властивостей 

кінцевого виробу від умов його одержання. 

Мета досліджень. У роботі поставлено за мету вивчення процесів 

отримання виробів із порошкових матеріалів на основі дисперсної міді 

методом гарячого штампування для виготовлення з них струмознімачів 

рухомого електротранспорту, а також встановлення впливу параметрів 

штампування на формування щільності структури та деяких 

властивостей виробів – твердості, границі міцності на згин і питомого 

електроопору. 

Методика реалізації. Розроблено методику дослідження процесу 

компактування порошкових виробів методом гарячого штампування. 

Вивчення щільності, структури та властивостей проводилось із 

використанням сучасних методик і обладнання для визначення механічних 

характеристик, оптичної та електронної мікроскопії, комп’ютерних 

технологій. 

Результати дослідження. Проведено дослідження процесів 

компактування матеріалів антифрикційного призначення на основі 

дисперснозміцненої міді. Встановлено залежність властивостей 

матеріалів від умов їх отримання – енергії штампування, температури та 

часу нагрівання вихідних заготівок перед штампуванням. Показано, що за 

певних умов штампування щільність матеріалів істотно зростає зі 

збільшенням енергії штампування до 200 Н м/см3 і у подальшому 

змінюється неістотно. Відносна щільність матеріалу, нагрітого до 

температури 950 С протягом 20–25 хв, найвища і становить 99-100 %. 

Подальше збільшення часу нагрівання призводить до зменшення щільності 

після штамповки. Значення твердості матеріалу корелюють зі значеннями 



щільності. Максимальні значення твердості становлять 550–600 МПа. 

Значення границі міцності на згин та питомого електро- опору теж 

корелюють зі значеннями щільності матеріалу, але також є залежними 

від структури матеріалу. Максимальні значен- ня границі міцності 

становлять 180–200 МПа, а мінімальні значення питомого електроопору – 

3,8–4,0 мОм см. Отримані результати пояснені з використанням 

сучасних уявлень про формування властивостей порошкових матеріалів 

при їх компактуванні, що дає можливість отримувати їх із наперед 

заданими властивостями. 

Висновки. Встановлено залежність властивостей матеріалів 

антифрикційного призначення для виготовлення з них стру- мознімачів 

рухомого електротранспорту від умов їх виготовлення через 

компактування пористих заготівок гарячим штампуван- ням. 

Оптимальними умовами отримання матеріалів з максимальною 

щільністю, твердістю, границею міцності на згин та мінімаль- ним 

питомим електроопором є нагрівання вихідних заготівок за температур 

900–950 С протягом 15–20 хв і подальше їх штам- пування за питомої 

енергії 200–250 Н м/см3. 

Ключові слова: дисперснозміцнена мідь; струмознімачі; щільність; 

твердість; границя міцності на згин; питомий електро- опір; нагрівання; 

штампування; структура. 
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Демиденко О.А. Стійкість порошкових матеріалів із композицій залізо-

самофлюсівний сплав при газоабразивному зношуванні / О.А. 
Демиденко,  А.М. Степанчук //Проблеми тертя та зношування:   – К.: 

Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2016. – Вип.     . – С. 65–74  (ISSN 0370 – РІНЦ,  
EBSCO. Worl Cat. Google Scyolar)    

 
Анотація 

 

          Досліджена зносостійкість при газоабразивному зношуванні 

композиційних матеріалів за участю заліза та самофлюсівних сплавів. 

Вивчено вплив на стійкість складу композицій та умов зношування. 

Показано, що зношування композицій  при кутах дії газоабразивного 

струменя на матеріал менших за 45-60
о
 в основному відбувається за рахунок 

різальної дії абразивних частинок. При кутах більших за 60
о
 зношування 



матеріалу відбувається за рахунок втомного та крихкого руйнування. 

Найбільшу стійкість мають композиції з вмістом самофлюсівного сплаву 

більше ніж 30 %. 
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Степанчук А.Н. Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів. 

– К.: Центр учбової літератури, 2016. – 336 с. 

 
Анотація 

          

  Викладено закономірності пресування заготівок виробів з порошків 

металів, сплавів, керамічних матеріалів і твердих тугоплавких сполук. 

Розглянуто теоретичні та технологічні засади процесів і наведено 

характеристики, будову таі принцип дії використовуваного обладнання. 

         Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 

"Інженерне матеріалознавство". Посібник може бути корисний для 

аспірантів, наукових та інженерно-технічних працівників. 
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Степанчук А.М. Матеріали для напилювання покриттів [текст] навч. 

посіб. /А.М. Степанчукк, І.І. Білик.  – К.: Центр учбової літератури, 2016. 

– 226 с.  
Анотація 

          

Розглядаються основи теорії та технології отримання порошків 

металів і сплавів, композиційних порошків, стрижнів, порошкових дротів та 

шнурів, які використовуються для напилювання покриттів газотермічними 

методами. Викладається теоретичне обгрунтування необхідних вимог до 

вихідних матеріалів (порошків) залежно від їх складу та умов напилювання 

покриттів із них. 

Наводяться довідкові дані про порошки та матеріали з них, які 

виготовляються  вітчизняними і закордонними виробниками і сьогодні 

найбільш широко використовують для напилювання покриттів. 

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за напрямком “Матеріалознавство”. Може бути корисним 



науковим працівникам і промисловцям у галузі розробки та виробництва 

порошкових матеріалів, а також студентам, які навсаються за 

спорідненими спецільностями. 

 

5 

 
Степанчук А.М.  Вплив складу та структури сплавів залізо 

самофлюсівний сплав  на їх корозійну стійкість у розчинах сірчаної 
кислоти / А.М. Степанчук, Ю.Ю. Румянцева, О.А. Демиденко // Луцьк, 

Наукові нотатки,  ЛДУ, 2016. – №54. – С.     (SSSN 978-617-672-039-3. 

РІНЦ) 
 

Анотація 
 

Наведені результати дослідження корозійної стйкості порошкових 

матеріалів з композицій, які складались з заліза та 15, 30, 40, 50 і 70 % 

високолегованого самофлюсівного сплаву в 2,5 і 30 % розчині сірчаної 

кислоти.  

Показано, що на корозійну  стійкість вливає склад та струкура 

матеріалу. Найбільшу корозійну стійкість мають композиції в структурі 

яких фаза самофлюсівного сплаву утворює суцільний каркас, корозія якого є 

лімітуючою стадією корозії матеріалу у цілому.  

Визначено глибинний показник швидкості корозії дослыджуваних 

сплавыв. Показано, що у контакті з 2,5 та 30 % розчинами сірчаної кислоти 

композиції з вмістом самофлюсівного сплаву 15 і 30 %  і часі корозії у межах 

до 200 годин відносяться до стійких, а з вмістом СФЗ більшим за 30 % до 

стійких і дуже стійких. 
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Степанчук А.Н. Особенности технологии производства спеченных 

безвольфрамовых твердых сплавов   / А.Н. Степанчук,  В.К. Витрянюк  // 

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Матеріали для 
роботи в екстремальних умовах – 6», – Київ: 01– 03 грудня 2016. – С. 44–

55 
Анотация 

  

Рассмотрены особенности изготовления спеченных твердых сплавов 

на основе карбида и карбонитрида титана – оптимальные соотношения 

атомов неметаллов в карбонитриде титана TiC1-xNx, составы исходной 

шихты и кратко роль вводимых добавок карбидов молибдена, (ниобия), 



вольфрама, рациональные режимы размола смесей и эффективные способы 

спекания изделий, обеспечивающих получение высоких физико-механических и 

эксплуатационных характеристик. Делается вывод, что достижение 

высоких физико-механических и, как следствие, эксплуатационных 

характеристик твердых сплавов на основе карбонитрида титана только 

после вакуумного спекания без дополнительного горячего изостатического 

прессования весьма проблематично.  
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 Степанчук А.М. Про механізм дисперсного зміцнення міді  при її 

легуванні чавунами  / А. М. Степанчук, О. С. Богатов, Д. В. Ведель 

//Металознавство та термообробка. – 2016.– №1.– С.44-49 

 
Анотація 

 
В роботі вивчалось питання покращення експлуатаційних 

характеристик сплавів на основі міді шляхом їх дисперсного зміцнення 

хромистими чавунами. Досліджені процеси структуроутворення сплавів 

міді при  взаємодії їх розплавів з чавуном за температур нижче та вище його 

температури плавлення. Встановлено, що структура, фазовий та 

елементний склад  сплавів міді залежить від температурних та кінетичних 

параметрів процесів взаємодії.  Запропонований механізм дисперсного 

зміцнення міді за рахунок дисперсних частинок карбідів хрому, джерелом 

яких є хромистий чавун.             
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Степанчук А.М., Деміденко О.А., Румянцева Ю.Ю. Вплив методу 

компактування порошкових матеріалів на основі заліза та 

самофлюсівних сплавів конструкційного призначення на їх структуру і 
властивості //International Scientific-Methodological Conference “How to 

teach material sciences: new approaches and experiences from the mmateng 
project”, Krakow-Mariupol, July 23,  – 2015. – С. 110–114 

Анотація 



           В роботі досліджено  вплив умов отримання композиційних 

матеріалів конструкційного призначення методами порошкової металургії з 

суміші порошків заліза і самофлюсивних сплавів (СФЗ) з вмістом останнього 

10, 20 та 30%.  Встановлено, що на структуру композиційних матеріалів 

впливає метод їх компактування. Матеріал спечений в середовищі водню як 

структурні складові вмішує фази заліза і СФЗ та пори, що зумовлено 

утворенням закритих пор при появі рідкої фази з розплаву СФЗ та 

наявністю поверхневих оксидів на частинках вихідного порошку заліза. 

Матеріал отриманий спіканням у вакуумі та просоченням  в середовищі 

водню  має двофазну (сотову) структуру у якій відсутні пори та шлакові 

включення. 

           Показано, що твердість матеріалу залежить від його складу, 

наявності пор та шлакових включень , якості контакту між фазовими 

складовими та вигляду структури. Найбільшу твердість мають матеріали 

отримані спіканням у вакуумі та які мають сотову структуру.  
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Степанчук А.Н. Исторические аспекты развития теории и технологии  

безвольфрамовых твердых сплавов и перспективы их получения и 

применения /А.Н. Степанчук, В.К. Витрянюк  //Матеріали міжнародної 
науково-технічної конференції «Матеріали для роботи в екстремальних 

умовах – 5», –  Київ: 03– 05 грудня 2015. – С.42–53. 
 

Аннотация 
 

              В работе проведен анализа литературных данных и собственных 

исследований по разработке и производству безвольфрамовых твердых 

сплавов.  Показано представление авторов о хронологии развития 

исследований  и разработки рыночных марок спеченных  безвольфрамовых 

твердых сплавов в мире и бывшем  СССР.  При этом принималось во 

внимание практическую значимость разработок и их доведение до 

промышленного применения. 

       Отмечается, что если сплавы на основе карбида титана с никель-

молибденовой связкой марки ТН20 были первыми в бывшем СССР 

безвольфрамовыми сплавами, освоенными промышленностью. Сплавы на 

основе карбонитрида титана, пригодные для практического применения,   

впервые в мире были изготовлены в Киевском политехническом институте. 

Фактически отсчет дальнейших разработок и усовершенствований сплавов 

на основе карбонитрида титана различных модификаций во всем мире идет 



с 1971–72 гг.   

       Делается вывод, что  в дальнейшем улучшение спеченных 

безвольфрамовых твердых сплавов будет, по-видимому, происходить по 

пути технологического совершенствования (получение плотных 

беспористых материалов путем спекания – ГИП), использования 

ультрадисперсных (0,2–0,5 мкм) и нанокристаллических  (< 0,1 мкм) 

порошков, а также путем упрочнения (армирования)  сплавов  нитевидными  

кристаллами  (“усами”) тугоплавких  соединений.  
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Степанчук А.Н., Бірюкович Л.О., Шум Л.А. Получение расходуемых 

электродов для плавки тугоплавких соединений в дуговой печи // 
Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електрон. ресурс]: 

матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 21 
квітня 2015 р. /[редкол.: В.С. Богушевський (відп. редактор) та інші]. – 

К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 1123 ( – С.843–864) 
 

Анотація 

 
         Метою роботи було дослідити вплив методу отримання витратних 

електродів з деяких твердих тугоплавких карбідів перехідних металів 
циліндричної форми зі співвідношенням довжини до діаметру 5–10 на їх 

щільність і її розподіл по довжині електроду. Також передбачалось 
дослідити вплив методу та режимів отримання електродів на їх 

термостійкість. 
        Досліджувались умови отримання електродів гарячим пресуванням, 

мундштучним пресуванням, пресуванням заготівок в розбірній прес-формі з 
наступним спіканням. Вивчався вплив методу і режимів отримання 

електродів на їх щільність, її розподіл по довжині, термостійкість. 
Встановлені оптимальні умови отримання електродів, які забезпечують 

найбільшу термостійкість (стійкість при тепловому ударі при виникненні 
дуги під час плавки електродів в дуговій печі). Встановлено, що найвищу 
термостійкість мають електроди з рівномірним розподілом щільності по 

довжині і пористістю 10–15%. 
        Найбільш придатним методами виготовлення електродів є мундштучне 

пресування та пресування в  розбірних прес–формах з наступним спіканням. 
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Степанчук А. М. Закономірності створення товстошарових покриттів на 

поверхнях деталей обертання / А. М. Степанчук, М.   Б.   Шевчук, 



Л. О.   Бірюкович, А.   П.   Воробей // Наукові вісті НТУУ”КПІ”. – 2015. – 
№2. – С. 73-81  

Анотація 

Проведено модельні дослідження процесів отримання товстошарових 

покриттів з композиційних матеріалів відцентровим просочуванням гранул з 

твердої тугоплавкої складової розплавами самофлюсівних сплавів на основі 

заліза. Розроблена фізична та математична модель отримання 

товстошарових покриттів на поверхнях деталей обертання, яка дозволила 

оцінити вплив щільності гранул, кутової швидкості обертання форми, 

розміру частинок (гранул) та розміру форми на силу ущільнення при 

відцентровому просочуванні і, як наслідок, щільність отримуваних виробів. 

Встановлено, що залежність сили ущільнення від густини порошку має 

лінійний характер, від радіусу частинок – кубічну, від кутової швидкості – 

квадратичну, а від радіусу форми – лінійну залежність. Отримані 

результати адекватні теоретичним залежностям запропонованими в 

роботі. 
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Степанчкук А.М. Електрофізичні властивості плавлених карбідів TiC, 

ZrC, NbC  в області їх гомогенності / А.М.Степанчук.,  Л.О.Бірюкович 
//Наукові вісті НТУУ”КПІ”. – 2015. – №1. – С. 66-73 
 

Анотація 

 

        Вивчені деякі електрофізичні характеристики плавлених карбідів 

титану, цирконію та ніобію в області їх гомогенності. Встановлено, що 

структура , параметр гратки, питомий електроопір, ефект Холла , 

термічний коефіцієнт опору, концентрація та рухливість носіїв струму 

змінюються у залежності від вмісту вуглецю в карбідних фазах у межах 

області їх гомогенності. Дається пояснення природи цих властивостей з 

точки зору моделі твердого тіла, заснованій на конфігураційній локалізації 

валентних електронів атомів. Встановлені абсолютні значення цих величин 

на зразках отриманих плавленням карбідів за допомогою витратних 

електродів під тиском газу в робочій камері.      

         Показано, що отримані дані по абсолютним значенням вивчених 

властивостей здебільшого  сумірні зі значеннями електрофізичних 

характеристик наведеними в літературі і більш близькі до  значень, 

одержаних на монокристальних зразках. 
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Степанчук А.Н. Закономерности получения материалов и 

толстослойных покритий на основе композиций твердые соединения – 
самофлюсующийся сплав /А.Н. Степанчук, М.Б. Шевчук, А.А. Демыденко 

//Москва, Цветные металлы – 2014. – №1. – С. 63–68. 
 

Аннотация 

 

Впервые исследованы процессы смачивания расплавом 

самофлюсующегося сплава на основе железа некоторых карбидов 

переходных металлов ІVa–VІa таблицы Д.И. Менделеева и отходов твердых 

сплавов, которые имеют важное значение при создании композиционных 

материалов. Установлено влияние температуры, времени и размера гранул 

на структуру композиционных материалов, полученных пропиткой в 

системе твердая тугоплавкая составляющая–самофлюсующиеся сплавы на 

основе железа.      

         Показано, что между исходными компонентами происходит 

взаимодействие и, как следствие, изменение микроструктуры с 

образованием сложных карбидов типа M6C/M12C. Показана возможность 

создания толстослойных покрытий совместно с процессом изготовления 

деталей литьем в форму со стопроцентной плотностью и заданной 

структурой. 
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Степанчук А.М. Змочування та взаємодія розплавів самофлюсівних сплавів 
заліза та його сплавів. / А.М. Степанчук, О.А. Демиденко, Л.М. 

Лопушанська //Матеріали міжнародної науково-технічної конференції 
«Матеріали для роботи в екстремальних умовах -6», – Київ: 1–3 грудня 
2016. – С.39–42 

 
 

Анотація 

 

Досліджені процеси змочування розплавами самофлюсівних сплавів на 



основі заліза сталей Ст08, Ст3, Ст45,ХВГ та чавунів СЧ 15-32, ЧХ-16, 

БЧ22, а також взаємодія між ними за температур 1100–1200
о
С. Показано, 

шо самофлюсівні сплави добре змочують досліджені сталі ча чавуни. 

Змочування покращується зі збільшенням температури і часу  змочування 

та зменшенні в сталях та чавунах легувальних елементів, особливо 

карбідоутворюючих. 
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Степанчук А. Н. Влияние условий получения на структуру и свойства 

плавленых карбидов некоторых переходных металлов /А.Н. Степанчук, 

Л.О. Бірюкович //Нові технології і матеріали в машинобудуванні, 

НТУУ»КПІ», 2016. – №1. – С. 29–34.   

 

Анотация 

 

Исследованы условия получения  плавленых карбидов  титана, 

циркония, ниобия, молибдена и вольфрама. Получение плавленых карбидов 

проводилось в установке для плавки тугоплавких соединений с помощью 

расходуемого электрода под давлением аргона в рабочей камере. Исследовалось 

влияние давления газа в камере плавления, режимов плавки, скорости 

охлаждения расплава на состав, стркуткру и свойства полученных материалов 

(микротвердость, электрофизические свойствап) . Показано, что  изменяя 

условия получения плавленых тугоплавких карбидов можно получать их с 

наперед заданными свойствами в  зависимости от их дальнейшего 

применения. 
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Степанчук А.М. Отримання та властивості плавлених карбонітридів 

титану та цирконію [Електрон. ресурс] //А.М. Степанчук, Е.Р. 
Абдуллаєва  // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра: матеріали 

XIV Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 19 квітня 2016 р. / [редкол.: 
В.С.Богушевський (відпов.ред.) та ін.]. – К.: НТУУ "КПІ", 2016. – С.933 – 

940. – Режим доступу: http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours–2016.pdf 
 

Анотація 

 

  Метою роботи було дослідити умови отримання плавлених 

http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours–2016.pdf


карбонітридів титану і  цирконію з високою щільністю та визначити їх 
деякі властивості залежно від складу.   

Карбінтириди отримували шляхом плавлення в дуговій печі за 
допомогою витратних електродів при тиску азоту в робочій камері  8,0–8,5 
МПа і щільності струму 175–180 А/см

2
.    

Проведені мікроструктурні, рентгеноструктурні та рентгенофазові 
дослідженні,  досліджена твердість, міцність зерен на роздавлювання та 

абразивна здатність карбонітридів залежно від їх складу. Встановлено, що 
плавлені карбонітриди однофазні і є твердими розчинами TiCxNy. Їх 

властивості адитивно залежать від складу. 
 

16 Повтор ! 
 
       Степанчук А.М. Отримання та властивості плавлених карбонітридів 

титану та цирконію [Електрон. ресурс] //А.М. Степанчук, Е.Р. 

Абдуллаєва  // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра: матеріали 
XIV Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 19 квітня 2016 р. / [редкол.: 

В.С.Богушевський (відпов.ред.) та ін.]. – К.: НТУУ "КПІ", 2016. – С.933 – 
940. – Режим доступу: http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours–2016.pdf 

 
Анотація 

 

  Метою роботи було дослідити умови отримання плавлених 

карбонітридів титану і  цирконію з високою щільністю та визначити їх 

деякі властивості залежно від складу.   

Карбінтириди отримували шляхом плавлення в дуговій печі за 

допомогою витратних електродів при тиску азоту в робочій камері  8,0–8,5 

МПа і щільності струму 175–180 А/см
2
.    

Проведені мікроструктурні, рентгеноструктурні та рентгенофазові 

дослідженні,  досліджена твердість, міцність зерен на роздавлювання та 

абразивна здатність карбонітридів залежно від їх складу. Встановлено, що 

плавлені карбонітриди однофазні і є твердими розчинами TiCxNy. Їх 

властивості адитивно залежать від складу. 
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Корозійна стійкість сплавів залізо-самофлюсівний сплав у розчинах 

сірчаної кислоти  / Ю.Ю. Румянцева, А.М. Степанчук, О.А. Демиденко, 
Т.В. Севернюк // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електрон, 

ресурс]: матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 
Київ, 21 квітня 2015 р. / [редкол.: В. С. Богушевський (відпов. ред.) та 
ін.]. - К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 751–767   

http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours–2016.pdf


 
Анотація 

 

 

В роботі проведені дослідження  корозійної стійкості композиційних 

матеріалів на основі заліза та  самофлюсівних сплавів на основі заліза  у 

сірчаній кислоті залежно від їх складу , структури та пористості. 

Показано, що зі збільшенням вмісту СФЗ корозійна стійкість 

покращується. Наявність пористості погіршує корозійну стійкість 

матеріалів. Запропонований механізм  корозії досліджуваних матеріалів.  
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Степанчук А.М., Шевчук М.Б. Отримання зносостійких композиційних 

матеріалів за участю самофлюсівних сплавів просочуванням //Наукові 

вісті НТУУ”КПІ”. – 2013. – №5. – С 87-92. 
 

Аннотация 

Исследован процесс получения композиционных материалов с 

участием гранул из твердых тугоплавких соединений и их сплавов (TiC, ZrC,  

VC, NbC, Cr3C2, Mo2C, WC (релит), ТК, ВК-8, КХН-15) и самофлюсующихся 

сплавов на основе железа для работы в условиях воздействия абразивов и 

ударных нагрузок. Показана зависимость структуры и свойств 

исследованных материалов от их качественного и количественного состава.  

Установлена зависимость структуры, плотности и твердости 

получаемых композиционных материалов от содержания в них 

самофлюсующегося сплава при получении их пропиткой каркаса из гранул 

твердых тугоплавких соединений и их сплавов  Показано, что 

стопроцентная плотность материалов получается при содержании в нем 

самофлюсующегося сплава на 10% больше чем это необходимо для 

заполнения пустот образованных гранулами при их свободной засыпке в 

форму. При прочих равных условиях, плотность материалов  также зависит 

от стпени смачивания расплавом самофлюсующегося сплав материала ТТС.  

Твердость КМ зависит от содержания составляющих в нем и времени 

пропитки. Наиболее высокие значения твердости имеют место для 

композиций со средним  размером гранул ТТС 257 мкм, содержании СФЖ на 

10% выше рассчетно оптимального и времени пропитки больше 20-30 мин. 
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Степанчук А.М., О.А.Деміденко, Л.О.Бірюкович, М.Б.Шевчук  

Використання самофлюсівних сплавівпри створенні  композиційних 

матеріалів та покриттів [Електор. ресурс] //Матеріали міжнародної 
конференції “Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра”, – Київ: 

НТУУ”КПІ”, 2013. – С. 454–465 
 

Анотація 
 

     Проведені в роботі дослідження умов отримання та  структури і 

властивостей самофлюсівних сплавів та матеріалів за їх участю показали , 

що використання самофлюсівних сплавів на основі заліза дозволяє 

отримувати композиційні матеріали та товстошарові покриття за їх 

участю з високими показниками щільності, механічних властивостей та 

заданою структурою. Змінюючи умови отримання матеріалів, можна 

отримувати матеріали з наперед заданими властивостями за рахунок зміни 

фазового та кількісного складу їх структурних складових. 
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Степанчук А.Н., Шевчук М.Б. Износостойкие композиционные 

материалы с участием отходов твердых сплавов и самофлюсующихся 
сплавов на основе железа //Проблеми тертя та зношування: Наук.-техн. 

зб. – К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2012. – Вип.58. – С. 94–101    
 

Анотація 
 

        Досліджені структура та зносостійкість композиційних матеріалів, 

отриманих просоченням гранул ВК8, Т15К10 і реліту розплавом 

самофлюсівного сплаву на основі заліза. Встановлено, що на структуру та 

зносостійкість при газоабразивному зношуванні впливає температура, час 

синтезу композиційного матеріалу та розмір гранул зміцнюючої фази. 
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244. Степанчук А.М., Богатов О.С., Шимків М.В. Триботехнічні 
властивості матеріалів на основі дисперсно зміцненої міді / А.М. 



Степанчук, О.С. Богатов, М.В. Шимків  //Проблеми тертя та 

зношування:   – К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2012. – Вип. 58. – С. 65–74     

 

Анотація 

 

В роботі досліджено вплив технології виробництва та матеріалу 

композиційних контактних матеріалів, які працюють в якості контактних 

пластин пантографів електричного транспорту на їх властивості. 

Встановлено що контактні матеріали на основі дисперсно-зміцненої міді 

мають вищі в 2-4 рази експлуатаційні характеристики, ніж у матеріалів 

серійного виробництва. 
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Конструкційні порошкові матеріали на основі заліза за участю 

самофлюсівних сплавів/ А.М.Степанчук.,  О.А.Демиденко,  .В.Демиденко, 
К.В. Шаповал //Наукові вісті НТУУ”КПІ”. – 2012. – №1. – С 51-60. 
 

Анотація 

 

        Досліджений вплив тиску пресування, температури спікання та складу 

порошкових композиційних матеріалів на основі заліза легованого 

самофлюсівним сплавом у кількості 10–20% об. на їх структуру, щільність 

та твердість.  Для вивчення структури матеріалів застосовували 

растровий оптичний мікроскоп МІМ-8М та електронний мікроскоп РЕМ-

106. Вимірювання твердості проводили за стандартною методикою.  

         Встановлено, що на щільність матеріалів та їх твердість впливають 

умови пресування і спікання та склад матеріалу. Максимальна щільність 

матеріалу досягається при спіканні просоченням.  Змінюючи склад вихідних 

матеріалів та умови отримання виробів з них  можна отримувати їх з 

заданою структурою та властивостями і, як наслідок, необхідними 

експлуатаційними характеристиками. 
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Степанчук А.М. Структуроутворення при взаємодії РЕЛІТу з 

розплавами сомофлюсівних сплавів на основі заліза /А.М. Степанчук, 
М.Б. Шевчук, Л.О. Бірюкович //Металознавство та термообробка. – 

2012.– №2.– С.44-49  

  



Анотація 

 

Досліджений вплив температури, часу та розміру гранул на 

структуру композиційних матеріалів, отриманих при взаємодії РЕЛІТу з 

розплавами самофлюсівних сплавів на основі заліза. Для вивчення структури 

матеріалів та визначення елементного складу фазових складових роботі 

застосовували растровий електронний мікроскоп РЕМ-106. 

Мікродюрометричні дослідження проводили вимірюванням мікротвердості 

за стандартною методикою. Встановлено, що між складовими 

композиційного матеріалу відбувається взаємодія з утворенням вторинних 

структур як з боку РЕЛІТу, так і з боку самофлюсівного сплаву. Фазовий 

склад і вигляд вторинних структур залежить від температури і часу 

взаємодії. Отже, змінюючи характеристики вихідних матеріалів та умови 

отримання КМ можна отримувати їх з заданою структурою та 

властивостями і, як наслідок, необхідними експлуатаційними 

характеристиками. 
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Степанчук А.М., Демиденко О.А., Лопушанська Л.М. Змочування та 
взаємодія розплавів самофлюсівних сплавів заліза та його сплавів. 
//Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Матеріали для 

роботи в екстремальних умовах -6», – Київ: 1–3 грудня 2016. – С.39–42 

 
Анотація 

 

Досліджені процеси змочування розплавами самофлюсівних сплавів на 

основі заліза сталей Ст08, Ст3, Ст45,ХВГ та чавунів СЧ 15-32, ЧХ-16, 

БЧ22, а також взаємодія між ними за температур 1100–1200
о
С. Показано, 

шо самофлюсівні сплави добре змочують досліджені сталі ча чавуни. 

Змочування покращується зі збільшенням температури і часу  змочування 

та зменшенні в сталях та чавунах легувальних елементів, особливо 

карбідоутворюючих. 
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Степанчук А.М. Вплив складу та структури сплавів залізо само-
флюсівний сплав  на їх корозійну стійкість у розчинах сірчаної кислоти 

/А.М. Степанчук, Ю.Ю. Румянцева, О.А. Демиденко // Луцьк, Наукові 
нотатки,  ЛДУ, 2016. – №54. – С. 154-161     
 

Анотація 

 
Наведені результати дослідження корозійної стйкості порошкових 

матеріалів з композицій, які складались з заліза та 15, 30, 40, 50 і 70 % 

високолегованого самофлюсівного сплаву в 2,5 і 30 % розчині сірчаної 

кислоти.  

Показано, що на корозійну  стійкість вливає склад та струкура 

матеріалу. Найбільшу корозійну стійкість мають композиції в структурі 

яких фаза самофлюсівного сплаву утворює суцільний каркас, корозія якого є 

лімітуючою стадією корозії матеріалу у цілому.  

Визначено глибинний показник швидкості корозії дослыджуваних 

сплавів. Показано, що у контакті з 2,5 та 30 % розчинами сірчаної кислоти 

композиції з вмістом самофлюсівного сплаву 15 і 30 %  і часі корозії у межах 

до 200 годин відносяться до стійких, а з вмістом СФЗ більшим за 30 % до 

стійких і дуже стійких. 
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Степанчук А.М. Зносостійкість при терті в парі з закріпленим абразивом 
композиційних матеріалів на основі заліза і самофлюсівних сплавів 

/А.М. Степанчук, О.А. Демиденко, А.О. Клеков // Наукові вісті 
НТУУ”КПІ”. – 2017. – №1. – С.87–93 

 

Анотація 

 

Проблематика. Створення теоретичних і технологічних засад 

отримання порошкових композиційних матеріалів на основі заліза та 

самофлюсивних сплавів для роботи в умовах дії абразивів є актуальною 

задачею, розв’язання якої потребує встановлення залежності 

властивостей кінцевого виробу від складу та умов його одержання.  

Мета досліджень. У роботі поставлено за мету вивчення впливу 

складу композиційних матеріалів на основі заліза легованого 

самофлюсивним сплавом та методу отримання виробів з них на їх 

стійкість при абразивному зношуванні. 



Методика реалізації. Розроблено методику дослідження процесу 

зношування матеріалів при терті у контакті з закріпленим абразивом. 

Вивчення щільності, структури та властивостей проводилось з 

використанням сучасних методик і обладнання для визначення механічних 

характеристик, оптичної та електронної мікроскопії, комп’ютерних 

технологій. 

Результати дослідження. Проведено аналіз літературних даних з 

метою  встановлення перспективних матеріалів  для виготовлення 

порошкових матеріалів триботехнічного призначення для роботи в 

умовах дії абразивів. Показано, що такими матеріалами можуть 

бути  порошкові композиції на основі заліза та самофлюсивних 

сплавів, стійкість яких  до абразивного зношування може бути 

значно більшою порівняно з існуючими за рахунок вмісту в 

композиції СФЗ, який має відносно високу твердість та 

зносостійкість.  

Встановлено, що стійкість до абразивного зношування при дії 

закріплених абразивів залежить від складу матеріалу,  методу та 

технологічних параметрів його компактування. Збільшення вмісту 

самофлюсивного сплаву в композиційному матеріалі, зменшення 

його пористості, наявність взаємодії між фазовими складовими 

сприяє збільшенню його стійкості до абразивного 

зношування.Показано, що збільшенню зносостійкості сприяє 

утворення в структурі матеріалу суцільного каркасу  з 

самофлюсивного сплаву  та збільшення товщини його прошарку.  

 За результатами досліджень, найбільш високу зносостійкість 

мають матеріали з вмістом СФЗ більшим за 30 % , що отримані 

методом пресування заготівок з наступним їх спіканням у вакуумі 

та просоченням.  

 Отримані результати пояснені з використанням сучасних уявлень про 

механізми зношування при дії закріплених абразивів.   

Висновки. Встановлено залежність стійкості  до абразивного 

зношування при дії закріплених абразивів порошкових композиційних 

матеріалів на основі заліза та самофлюсивних сплавів залежно від їх складу, 

методу та умов отримання, структури та умов зношування. Показано, що 

збільшення вмісту самофлюсивного сплаву в композиційному 

матеріалі, зменшення його пористості, наявність взаємодії між 

фазовими складовими сприяє збільшенню його стійкості до 

абразивного зношування. Показано, що збільшенню зносостійкості 

сприяє утворення в структурі матеріалу суцільного каркасу  з 



самофлюсивного сплаву  та збільшення товщини його прошарку, що 

має місце при вмісті його в композиції більше за 20 %.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Відіслано 
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