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Вступ 
Програму навчальної дисципліни «Твердофазні процеси формування нероз’ємних 

з’єднань матеріалів» 
 
складено відповідно до освітньо-наукової програми  підготовки  Матеріалознавство 

 
 ІІІ  рівня вищої освіти 

 
спеціальності   132 Матеріалознавство  
 
Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін  професійної та практичної 

підготовки. 
Статус навчальної дисципліни  вибіркова   
Обсяг навчальної дисципліни  4   кредити ЄКТС 
Предмет навчальної дисципліни: основні поняття;  класифікації способів зварювання 

в твердій фазі; основні способи зварювання в твердій фазі, їх визначення, схеми процесів, 
основні переваги та недоліки; теорії утворення зварного з`єднання; дефекти зварних 
з`єднань, наслідки утворення; методи визначення оптимальних параметрів дифузійного 
зварювання; зварювання однорідних та різнорідних металів, структура та властивості 
з`єднань; обладнання для зварювання, основні його елементи;  дифузійне зварювання, 
ударне зварювання та їх характеристики; основні підходи при зварюванні композиційних 
матеріалів, інтерметалідних сплавів. 

 
Міждисциплінарні зв’язки:  

 Навчальна дисципліна пов'язана з дисциплінами: 
 - «Методи дослідження фазового складу, структури та фізико-механічних властивостей» 
(4/І),  
- «Властивості матеріалів в нерівноважному стані та методи їх отримання» (3/І),  
-  «Структура з’єднань матеріалів плавленням» (2/ІІ),  
- «Конструкційні сталі та їх здатність до зварювання» (3/ІІ),  
- «Конструкційні сплави на основі нікелю, титану та алюмінію і їх здатність до 
зварювання» (4/ІІ),  
- «Основи конструкційної міцності» (5/ІІ),  
- «Дослідження процесу руйнування матеріалів  методом акустичної емісії» (6/ІІ),  
- «Теорія і експериментальні методи дослідження розповсюдження хвиль акустичної 
емісії в матеріалах» (7/ІІ),  
- «Прогнозування руйнування конструкцій методом акустичної емісії»(8/ІІ). 
В подальшому набуті знання і вміння будуть використовуються при розробці нових 
процесів зварювання та отримання з`єднань з металів в однорідному та різнорідному 
сполученні, а також дозволять   удосконалювати існуючі конструкції за рахунок 
використання нових прогресивних матеріалів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів компетентностей: 
 

- Здатність проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей (код 
ЗК 2). 



- Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або 
професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та 
інші проблеми (код ЗК 3). 

- Здатність розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження (код 
ЗК 4). 

- Здатність ініціювання  дослідницько-інноваційних проектів та автономно 
працювати під час їх реалізації(код ЗК 5). 

- Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження(код ЗК 8). 
- Здатність досліджувати проблеми із використанням системного аналізу та інших 

методів дослідження(код ЗК 9). 
- Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в 

механічній інженерії та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час 
їх реалізації(код ФК 1). 

- Здатність самостійно виконувати наукові дослідження в галузі матеріалознавства 
на основі сучасних теорій та методів термодинаміки, кінетики процесів в 
матеріалах, фізики конденсованого стану, та інформаційнокомунікаційних 
технологій(код ФК 2)  

- Здатність проводити теоретичні й експериментальні дослідження, фізико-
математичне, фізико-хімічне та комп’ютерне моделювання розроблюваних 
матеріалів та процесів з метою оптимізації їх властивостей (код ФК 8). 

- Здатність використовувати новітні методи досліджень металів і сплавів в науково-
дослідницькій діяльності (код ФК 11). 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти після засвоєння 

навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання. 
Знання: 

- методик аналізу та синтезу знань при вирішенні проблем в широкому контексті 
матеріалознавчих та міждисциплінарних задач, в тому числі, за умов 
невизначеності чи неповної інформації (код ЗН 1); 

- загальних принципів і методів природничих та технічних наук, а також методології 
наукових досліджень, їх застосування у власних дослідженнях у сфері 
матеріалознавства (ЗН 3); 

- новітніх світових досягнень науки, техніки та технологій в галузі матеріалознавства 
та суміжних сферах (ЗН 5); 

- закономірностей керування складом, структурою та властивостями матеріалів 
різної природи та функціонального призначення (код ЗН 7); 

 
Уміння: 

- Використовувати необхідні для обґрунтування висновків докази, зокрема, 
результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і математичного 
та/або комп’ютерного моделювання, наявні емпіричні дані(код УМ 2); 

- Застосовувати логіку та методологію наукового пізнання(код УМ 3); 
- Застосовувати аналіз та синтез знань при вирішенні проблем в широкому контексті 

матеріалознавчих та міждисциплінарних задач, в тому числі, за умов 
невизначеності чи неповної інформації(код УМ 4); 



- Забезпечувати оригінальні розробки та ідей в контексті наукового дослідження(код 
УМ 5); 

- Орієнтуватися в сучасних тенденціях та потребах суспільства з метою їх 
використання в професійній галузі; проявити вищу ступінь відповідальності за 
соціальні, культурні та екологічні наслідки комплексної технічної діяльності в 
контексті сталого розвитку; виявити готовність до ведення технічної діяльності з 
дотриманням етичних норм(код УМ 6); 

- синтезувати знання та формулювати висновки, обґрунтовувати їх для фахової та 
нефахової аудиторії (код УМ 8);  

- На основі аналізу потреб виробництва формулювати вимоги щодо рівня властивостей 
нових матеріалів(код УМ 10); 

- генерувати нові ідеї для вирішення науково-дослідних проектів та дослідницько-
конструкторських робіт (код УМ 12); 

- Практично визначати умови необхідні для реалізації процесу з’єднання матеріалів в 
твердій фазі(код УМ 18). 

 
2. Структура навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
Навчальна дисципліна містить наступні кредитні модулі: 

1. Зварювання в твердій фазі. Загальні положення. 
2.  Зварювання в твердій фазі з низькоінтенсивним впливом. 
3. Зварювання в твердій фазі з високоінтенсивним впливом. 
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3. Зміст навчальної дисципліни    
Розділ 1.Зварювання в твердій фазі. Загальні положення. 

Тема 1.1. Класифікація способів зварювання тиском  
      Визначення терміну зварювання тиском. Різновиди класифікації способів 

зварювання тиском (по способам зварювання, по інтенсивності силового впливу, по 



природі деформуючого впливу, по видам технологічних параметрів, по групам матеріалів, 
що зварюються). Основні способі зварювання тиском (холодне зварювання, вибухом, 
магнітоімпульсне, ударне, індукційне, ультразвукове, тертям, прокаткою, 
термокомпресійне, зварювання через прошарки, що вибухають за допомогою електрики 
дифузійне зварювання). Схеми процесів зварювання. Основні параметри процесів 
зварювання, можливі технологічні варіанти, переваги та недоліки. 
      Тема 1.2. Теоретичні основи зварювання матеріалів в твердій фазі.  

Визначення термінів: «дифузія», «самодифузія», «гетеро дифузія», «дифузійне 
зварювання». Особливості процесу дифузійного зварювання. Схема процесу. Основні 
параметри процесу. Інші параметри процесу і їх вплив на якість зварювання. Технологічні 
можливості способу дифузійного зварювання. Гіпотези утворення зварного з`єднання при 
ДЗ. Теорія трьоїхстадійності утворення зварного з`єднання. Кінетична схема формування 
фізичного контакту. Схема устрою оксидної плівки на поверхні металу. Механізми 
видалення оксидної плівки з контактних поверхонь металічних зразків в процесі 
зварювання. Внесок зсувних деформацій в утворення зварного з`єднання. Схема досліду 
Хренова та Конюшкова. Кінетична схема процесу дифузійного зварювання (Конюшкова). 

Тема 1.3. Математичні методи оптимізації параметрів  процесу зварювання. 
Критерії вибору режиму зварювання. Математичні методи оптимізації параметрів  

процесу.  Приклади використання розрахункових методів для зварювання в твердій фазі. 
Математична модель формування з`єднання при ударному зварюванні кругло ланкових 
ланцюгів. Математичне моделювання напруженого стану в нероз’ємних з’єднаннях з 
обмеженням пластичної деформації основних матеріалів. Розрахунок силового впливу на 
приконтактні поверхні зразків при протіканні в стику в багатошарових фольга реакції 
ВСС. 

Тема 1.4. Особливості конструкції установок для дифузійного зварювання. 
Класифікація установок по граничному вакууму, по джерелу і способу нагрівання, 

по системам прикладення тиску. Вимоги до вакуумних систем установок. Матеріали, що 
застосовуються для виготовлення вузлів вакуумних установок. Основні системи 
установок: вакуумна, система охолодження, електрична, система нагрівання, система 
прикладення тиску, контролю параметрів зварювання. Класифікація систем відкачки 
вакууму. Основні типи установок.  

Тема 1.5. Технологічні прийоми дифузійного зварювання. 
Класифікація технологічних прийомів по різновидам зварювання. Технологічні 

можливості способу дифузійного зварювання. Проміжні прошарки. Їх функції та методи 
отримання. Особливості структури проміжних прошарків. Технологічні схеми ДЗ 
(зварювання у вільному стані та  зварювання з примусовим формуванням зони з'єднання). 
Схема головних напружень при різних схемах та технологічних прийомах зварювання.  
Особливості поведінки прошарків суцільного та перфорованого перетинів при зварюванні. 
Особливості структури багатошарової, пористої та швидкозакристалізованої фольги. 

Тема 1.6. Дослідження зони з`єднання зразків за допомоги методу 
мікроіндентування.  

Метод мікроіндентування, його основні положення. Прибор Мікрон-Гамма. Опис. 
Технічні характеристики. Індентор Берковича. Приклади використання методу 
мікроіндентування для визначення параметрів зони з`єднання зварних з`єднань, 
отриманих в твердій фазі. 

 
Розділ 2. Зварювання в твердій фазі з низько силовим впливом. 
Тема 2.1 Дифузійне зварювання однорідних металів.  
Особливості процесу ДЗ, параметри процесу. Основні типи зварних з`єднань. 

Класифікація виробів по: матеріалам, геометрії, по формі з`єднання, по тепловій інерції. 
Зварювання алюмінію, титану, сталі, міді та його сплавів. Способи підготовки поверхні 
зразків при зварюванні.  Структура з`єднань, параметри зварювання. 



Тема 2.2. Дифузійне зварювання композиційних матеріалів. 
Визначення терміну «композиційний матеріал». Класифікація композиційних 

матеріалів (КМ) по формі наповнювача. Властивості КМ в порівнянні з базовим 
матеріалом, сфери використання. Дисперсно-зміцнені КМ, приклади, структура, 
властивості. Технологічні схеми з`єднання дисперсно-зміцнені КМ способом дифузійного 
зварювання. Модель Bushby утворення зварного з`єднання з ДУКМ. Різновиди 
технологічних прийомів зварювання ДУКМ. Використання різних видів прошарків при 
зварювання ДУКМ, параметри зварювання, структура та механічні властивості з`єднань. 
Шаруваті КМ. Класифікація. Структура. Основні методи отримання. Вуглець - вуглецеві 
КМ. Структура. Приклади отримання зварних з`єднань. 

Тема 2.3. Дифузійне зварювання інтерметалідних сплавів. 
Визначення терміну «інтерметалід». Властивості інтерметалідних сплавів. 

Інтерметаліди системи Ti-Al. Структура сплавів. Дифузійне зварювання алюмінідів 
титану. Параметри процесу, технологічні прийоми зварювання, властивості з`єднань. Влив 
температури нагрівання на відновлення оксидної плівки на поверхні зразків. Приклади 
отримання зварних з`єднань. Вплив технологічних параметрів зварювання на структуру на 
механічні властивості з`єднань. Наношаруваті прошарки. Їх вплив на формування 
структури з`єднань. Модель утворення зварного з`єднання. 

Тема 2.4. Особливості дифузійного зварювання різнорідних металів.  
Модель утворення зварного з'єднання при зростанні в зоні з'єднання 

інтерметаллідного прошарку. Формула для визначення товщини шару інтерметаліду. 
Вплив товщини інтерметалідного прошарку на механічні властивості з`єднань. Критерії 
вибору температури при зварюванні різнорідних металів.  Технологічні прийоми, що 
використовуються при зварюванні різнорідних металів. Функції, що виконують прошарки. 
Структурний стан прошарків. Особливості зварювання способом ДЗ: титану  з алюмінієм,  
хрому з міддю, титану з міддю, заліза з міддю, титану зі сталлю, зварювання вуглець-
вуглецевого композиційного матеріалу з сплавом титану. 

Тема 2.5.  Піноматеріали. Особливості їх структури. Зварювання піно 
алюмінію. 

Визначення. Класифікація пористих матеріалів. Приклади структури та 
застосування піно матеріалів з нікелю, міді, ніхрому, алюмінію. Технологія отримання 
піно алюмінію. Приклади зварювання піно алюмінію.  

 
Розділ 3. Зварювання в твердій фазі з високо силовим впливом. 

Тема 3.1. Особливості ударного зварювання в вакуумі однорідних металів.  
Ударне зварювання. Приклад зварювання виробів із високоміцних сплавів титану. 

Критерії вибору температури зварювання. Вплив режиму зварювання на механічні 
властивості з`єднань. Приклади конструкції оснащення для УЗ зразків. Формування 
мікроструктури зварних з`єднань. Вплив режиму зварювання на дифузію елементів в 
стику. Вибір оптимального режиму зварювання. 

Тема 3.2. Особливості ударного зварювання в вакуумі різнорідних металів.  
Особливості отримання з`єднань алюмінію з міддю, алюмінію з титаном, міді з 

гафнієм та цирконієм Сфери застосування. Проблеми утворення зварного з`єднання. 
Параметри зварювання структура та властивості отриманих з`єднань.  

Тема 3.3. Класифікація дефектів зварних з`єднань. 
Класифікація дефектів. Не провар причині утворення, методи діагностики. 

Наскрізні тріщини, причині утворення, методи діагностики. Злипання, причині утворення, 
методи діагностики. Зміщення причині утворення, методи діагностики. Зміна структури 
металу, причині утворення, методи діагностики. Оплавлення, причині утворення, методи 
діагностики. Значна деформація виробів, причині утворення, методи діагностики. 



4. Рекомендована тематика практичних  занять 
Для закріплення знань, що були одержані на лекційних заняттях та для придбання 

умінь і навичок в аналізі процесів, що протікають в ході зварювання в твердій фазі металів 
і сплавів при  формуванні зварного з`єднання передбачено проведення практичних занять 
за темами: 
 

Практичне заняття №1.  Дифузійне зварювання в вакуумі однорідних металів   
Ознайомлення з конструкційними особливостями та основними вузлами установки 

дифузійного зварювання (П-115). Техніка безпеки при роботі на установці. Ознайомлення 
з експонатами зварних зразків. Демонстрація процесу дифузійного зварювання стикових 
зразків. Методи підготовки зразків, та проведення робіт по зварюванню. (2 години). 

Практичне заняття № 2. Дифузійне зварювання в вакуумі різнорідних металів 
Використання прошарків при зварюванні різнорідних металів. Методика підготовки 

прошарків до зварювання. Отримання з`єднань з різнорідних металів (2 години). 
Практичне заняття №3. Ударне зварювання в вакуумі однорідних металів. 

Ознайомлення з конструкційними особливостями та основними вузлами установки  
ударного зварювання в вакуумі (У384).  Техніка безпеки при роботі на установці. 
Методика підготовки зразків, та проведення робіт по зварюванню.  Ознайомлення з 
експозицією зварних з`єднань (2 години). 

Практичне заняття №4. Ударне зварювання в вакуумі різнорідних металів. 
Особливості процесу отримання УЗВ  різнорідних металів. Отримання з`єднань з 

різнорідних металів.  Ознайомлення з експонатами зварних зразків (2 години). 
 

5. Рекомендований перелік комп'ютерних практикумів 

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми) навчальним планом не передбачені. 

6. Рекомендовані індивідуальні завдання 
Самостійна робота аспірантів включає підготовку до лекцій, практичних занять та 

екзамену. 
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 8. Підсумковий контроль результатів навчання 
 
 Підсумковий контроль результатів навчання проводиться у формі екзамену. 

9. Засоби діагностики успішності навчання 
Семестрова атестація проводиться у виді екзамену. Для оцінювання результатів 

навчання застосовується 100 - бальна рейтингова система і університетська шкала 
оцінювання. 

 
Навчальна програма складена на основі ОНП підготовки докторів філософії 

спеціальності 132 – «Матеріалознавство» 
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