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Вступ 
Програму навчальної дисципліни «Властивості матеріалів в нерівноважному 

стані та методи їх отримання» 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  обов’язкова   
Обсяг навчальної дисципліни  7   кредити ЄКТС 
Предмет навчальної дисципліни: основні поняття; класифікація сучасних сталей та 

сплавів. Вплив легуючих елементів на властивості матеріалів; кристалічна структура 
металів; основи теорії сплавів; діаграми фазової рівноваги; механізми та основні види 
руйнування; загальні положення теорії термічної обробки; основні види термічної 
обробки; кінетика розпаду аустеніту; ізотермічні та термокінетичні діаграми розпаду 
аустеніту; методи дослідження металевих матеріалів; методи отримання матеріалів у 
нерівноважних умовах; методи адитивного виробництва; класифікація адитивних методів; 
матеріали для адитивних процесів; сплави з пам'яттю форми (SMA-матеріали); поняття 
псевдоупругісті та ефекту пам'яті форми; роль мартенситних перетворень. 
 

Міждисциплінарні зв’язки:  
 Навчальна дисципліна пов'язана з дисциплінами: 
 - «Методи дослідження фазового складу, структури та фізико-механічних властивостей 
матеріалів» (4/І),  
- «Твердофазні процеси формування нероз’ємних з’єднань матеріалів» (1/ІІ), 
-  «Структура з’єднань матеріалів отриманих 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 працювати в міжнародному контексті (код ЗК 10). 
- Здатність самостійно виконувати наукові дослідження в галузі матеріалознавства 

на основі сучасних теорій та методів термодинаміки, кінетики процесів в 



матеріалах, фізики конденсованого стану, та інформаційно-комунікаційних 
технологій (код ФК 2); 

- Здатність оцінювати властивості матеріалів на основі існуючих та спеціально 
розроблених моделей та методів досліджень (код ФК-5); 

- Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в 
сфері механічної інженерії, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
досліджень(код ФК-6);  

- Здатність визначати і оцінювати актуальність наукового напряму та практичне 
значення досліджень (код ФК 7); 

- 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); 

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

навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: 
знання: 

- Методологію пошуку, оброблення, аналізу та синтезу інформації в спеціальному та 
міждисциплінарному контексті(код ЗН 2);  

- Сучасних методів теоретичного та експериментального дослідження структури та 
властивостей матеріалів(код ЗН 6); 

- Фундаментальних принципів фізичного, математичного, фізико-хімічного та імітаційного 
моделювання(код ЗН 8); 

- Сучасного стану матеріалознавства та критеріїв підбору матеріалу, включаючи нові 
класи наноматеріалів, кластерних матеріалів, композиційних, багатошарових та 
інших(код ЗН 9) 

- Основних положень сучасного матеріалознавства, вплив нерівноважних умов 
отримання матеріалів на їх структуру та властивості, технологічні процеси, що 
забезпечують необхідні умови отримання матеріалів з комплексом властивостей, 
необхідних для їх практичного використання (код ЗН 10); 

- Технологічних процесів отримання матеріалів у вигляді покриттів шляхом 
осадженням з парової фази, наплавленням, газоплазмовим нанесенням і 
поверхневою обробкою виробів (код ЗН 11); 

- Сучасних уявленнь про наноструктуровані матеріали, їх характеристики та методи 
отримання (код ЗН 12). 

- придатності до зварювання низьковуглецевих конструкційних сталей підвищеної та 
високої міцності, особливості процесу зварювання в реальних умовах монтажу, для 
отримання нероз’ємних з'єднань з наперед заданими властивостями (код ЗН 16); 

уміння: 
- планувати теоретичне та експериментальне дослідження, оцінювати, адаптувати та 

узагальнювати його результати (код УМ 9 ); 
- оцінювати вплив нерівноважних умов отримання матеріалів на характеристики їх 

роботоздатності, та застосовувати сучасні методи їх підвищення (код УМ 14); 
- практично застосувати отримані теоретичні знання при виборі матеріалів залежно 

від реальних умов експлуатації та функціонального призначення  (код УМ 15); 
- Придатності до зварювання низьковуглецевих конструкційних сталей підвищеної 

та високої міцності, особливості процесу зварювання в реальних умовах монтажу, 
придатності до зварювання легованих і високолегованих жаростійких та 
жароміцних сталей, особливості зварювання високовуглецевих сталей, 
зварювальних матеріалів для отримання нероз’ємних з'єднань з наперед заданими 
властивостями (код УМ 16); 



- практично використовувати сучасні апаратні засоби для визначення структурних 
характеристик матеріалів їх механічних та фізичних властивостей, робити прогноз 
на основі визначеного комплексу їх властивостей щодо ресурсу експлуатаційних 
можливостей використання матеріалів (код УМ 17); 

- практично визначати умови необхідні для формування з’єднання з необхідним 
комплексом властивостей  (код УМ 18). 

 
2. Структура навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредити ECTS. 
Навчальна дисципліна містить наступні кредитні модулі: 

1. Фізичне матеріалознавство Загальні положення. 
2. Загальні положення теорії термічної обробки. 
3. Методи отримання матеріалів у нерівноважних умовах. 
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3. Зміст навчальної дисципліни    
Розділ 1. Фізичне матеріалознавство. Загальні положення. 

Тема 1.1. Класифікація сучасних сталей та сплавів. Вплив легуючих елементів 
на властивості матеріалів 

  Класифікація матеріалів. Конструкційні матеріали. Класифікація сталей і сплавів. 
Механізми зміцнення. Вплив легуючих елементів на властивості сталей. Зварюваність 
сталей. Холодні тріщини. 

Тема 1.2. Кристалічна структура металів. 
Кристалічна структура металів. Типи решіток. Розташування атомів. 

Координаційне число. Індекси Міллера. Дефекти кристалічної решітки. 
Тема 1.3. Основи теорії сплавів. Діаграми фазової рівноваги. 
Основи теорії сплавів. Правило фаз Гіббса. Діаграми фазової рівноваги. Діаграми 

стану 1-3 го роду. Правило відрізків. Види діаграми стану. Діаграма FE-C. Ізотермічні і 
термокінетичні діаграми перетворення. Мікроструктура сталі. Вплив вуглецю. 
Мікроструктура чавуну. Макроструктура зливків. 

Тема 1.4. Фізичні основи пластичної деформації сталі та сплавів. 



Фізичні основи пластичної деформації. Пластичність дислокаційна, 
двійникуванням, фазовим перетворенням, міжзеренним ковзанням.  

Тема 1.5. Механізми та основні види руйнування 
Класифікація механізмів руйнування. В’язке руйнування. Крихке руйнування. 

Руйнування сколом. Складні види руйнування. Об’єднання різних механізмів руйнування. 
Руйнування втомою. Статичні та динамічні види руйнування. Механізми зародження 
тріщин. 

Тема 1.6. Методи визначення механічних властивостей матеріалів.  
Випробування на твердість. За Бринелем, Роквелем, Вікерсом, мікротвердість. 
Випробування на статичну міцність. Криві напруга-деформація. Тріщиностійкість. 
Коефіцієнт інтенсивності напружень. Динамічні випробування на ударну в'язкість. Втома. 

Тема 1.7. Класифікація методів дослідження матеріалів.  
Методи отримання зображення. Світлова мікроскопія. Електронна мікроскопія. Атомно-
силова мікроскопія. Методи визначення елементного складу. Методи визначення 
кристалічної структури. Методи визначення фазового складу. 

 
Розділ 2. Загальні положення теорії термічної обробки та формування 

структури сталей в нерівноважних умовах .  
Тема 2.1. Термічна обробка сталей та сплавів. 
Мета термічної обробки. Класифікація видів термічної обробки. Основні види 

термічної обробки. Утворення аустеніту, кінетика і механізм аустенітизації. Гомогенізація 
і розмір зерна аустеніту. Ізотермічний розпад аустеніту. 

Тема 2.2. Формування структур при термічній обробці.  
Кінетика утворення структур в вуглецевих сталях. Кінетика розпаду аустеніту. 

Фазові перетворення при нагріві та охолодженні. Особливості формування фериту, 
перліту, бейніту та мартенситу. Особливості бейнитного та мартенситного перетворень. 
Класифікація  бейнітних структур. Різниця між дифузійним та бездифузійним 
перетворенням. Види мартенситу. Ізотермічні та термокінетичні діаграми розпаду 
аустеніту. Визначення температур фазових перетворень. 

Тема 2.3. Особливості формування структури сталей в нерівноважних умовах 
Особливості формування структур в нерівноважних умовах кристалізації. Вплив 

режимів та параметрів зварювання на формування структур. Формування структур в 
металі шва та металі ЗТВ. Вплив розміру первинного аустенітного зерна на формування 
мікроструктур. Вплив неметалевих включень на формування структур. Особливості 
формування фериту по границях первинних аустенітних зерен. Голчастий ферит та ферит 
Відманштетту. Формування МАК-фази (мартенсито-аустеніто-карбідних комплексів) в 
металі шва. Структури зони крупного та дрібного зерна в металі ЗТВ. 

 
Тема 2.4. Формування структури та механічні властивості матеріалу в зоні 

термічного впливу зварних з’єднань конструкційних сталей. 
Формування структури в металі зони термічного впливу високоміцних 

конструкційних сталей з межею плинності від 350 до 800 МПа при їх безперервному 
нагріві та охолодженні по термічним циклам зварювання. Вплив термічних циклів 
зварювання на механічні властивості металу зони термічного впливу високоміцних 
конструкційних сталей з межею плинності від 350 до 800 МПа. Зміна структури та 
механічних властивостей металу зони термічного впливу зварних з’єднань 
конструкційних сталей з межею плинності 350 – 490 МПа внаслідок дії циклічного 
навантаження.  

 
Тема 2.5. Чисельні методи прогнозування структурного стану та механічних 

властивостей матеріалу з’єднань із конструкційних сталей та злитків отриманих 



електрошлаковим переплавом. 
Основи теплових процесів при зварюванні, наплавленні. Головні положення та 

закони, що лежать в основі теорії мікроструктурних фазових перетворень в 
конструкційних сталях та сплавах під впливом термічного циклу зварювання або 
наплавлення, методи, що існують для опису цих фізико-хімічних процесів, які 
результати можуть бути отримані за допомогою цих методів,   

Взаємозв’язок між мікроструктурним складом матеріалу зварного шва, 
наплавлення і ЗТВ та механічними властивостями, проблеми, що виникають при 
несприятливому поєднанні структури металу, його властивостей, залишкових 
напружень та експлуатаційних навантажень. 

Основи теплових процесів при електро-шлаковому переплаві. Мікроструктурні 
фазові перетворення в злитках конструкційних сталей та сплавів під впливом 
термічного циклу електро-шлакового переплаву, методи, що існують для опису цих 
фізико-хімічних процесів, які результати можуть бути отримані за допомогою цих 
методів. 

Взаємозв’язок між мікроструктурним складом матеріалу злитку та механічними 
властивостями, проблеми, що виникають при несприятливому поєднанні структури 
металу, його властивостей та залишкових напружень. 

 
Розділ  3. Вплив нерівноважних умов отримання матеріалів при кристалізації 

рідини та конденсації пари на їхню структуру та  властивості 

 
Тема 3.1. Отримання конструкційних елементів з використанням адитивної 

технології  
Адитивні технології. Методи адитивного виробництва. Класифікація адитивних 

методів. Матеріали для адитивних процесів. Устаткування для створення адитивних 
виробів.  

 
Тема 3.2. Прогнозування макроструктури та механічних властивостей 

конструкційних елементів титанового сплаву, отриманих з використанням адитивної 
технології пошарового формування, вплив механічних властивостей на працездатність та 
ресурс конструкційних елементів. 

Основи теплових процесів в конструкційних елементах з титанових сплавів при 
пошаровому формуванні з використанням адитивної технології. Мікроструктурні фазові 
перетворення в титанових сплавах під впливом термічного циклу пошарового 
наплавлення, методи, що існують для опису цих фізико-хімічних процесів, які 
результати можуть бути отримані за допомогою цих методів. 

Взаємозв’язок між мікроструктурним складом матеріалу конструкційного 
елемента з титанового сплаву та механічними властивостями, проблеми, що виникають 
при несприятливому поєднанні структури металу, його властивостей та залишкових 
напружень після пошарового формування з використанням адитивної технології. 

 
Тема 3.3. Структура та властивості матеріалів отриманих в процесі осадження 

парової фази 
Основи термічного випаровування речовин у вакуумі. Закон Ленгмюра. Закон Рауля. 

Діаграма направленості парового потоку у вакуумі. Механізми конденсації парової фази. 
Вплив умов осадження парової фази на структуру вакуумних конденсатів. Структурні 
зони Мовчана-Демчишина. Отримання наноструктурованих матеріалів в процесі 
електронно-променевого осадження речовин. Квазікристалічні матеріали отримані в 
процесі осадження парової фази. Функціональні матеріали і покриття. 



 
Тема 3.4. Сплави з пам'яттю форми (SMA-матеріали).  

Псевдоупругость і ефект пам'яті форми. Роль мартенситних перетворень. Гістерезис 
перетворення. Особливості зміни кристалічної структури при ефекті пам'яті форми і 
псевдоупругості. Властивості SMA-матеріалів. 

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.  Визначити хімічний склад різних сталей та сплавів згідно 
їх марки та розрахувати здатність сталей до зварювання та схильність до утворення 
холодних тріщин (2 години). 

Практичне заняття № 2. Визначити тип кристалічної структури та параметри 
гратки різних фаз у сталях при дослідженні у ПЕМ. (2 години). 

Практичне заняття № 3. Розрахувати частку та склад фаз згідно рівноважної 
діаграми стану.  Провести класифікацію мікроструктури різних сталей та чавунів у 
вихідному , литому стані та при зварюванні. (2 години). 

Практичне заняття № 4. Провести класифікацію зламів різних сталей та сплавів 
при дослідженні у РЕМ. Визначити частку крихкого та в’язкого руйнування у зламах. (2 
години). 

Практичне заняття № 5 Експериментально визначити твердість сталей та сплавів за 
Бринелем, Роквелем, Вікерсом та мікротвердістю. Розрахувати коефіцієнт інтенсивності 
напружень. Побудувати діаграму напруга-деформація та визначити характерні ділянки. (2 
години)..  

Практичне заняття № 6. Оволодіти основними навичками роботи на растровому, 
просвітлюючому електронному мікроскопі, дифрактометрі. Визначити хімічний склад фаз 
методом мікро рентгеноспектрального та рентгеноструктурного налізу. (2 години). 

Практичне заняття № 7. Провести класифікацію діаграм перетворення аустеніту. 
Визначити ділянки утворення  фериту, перліту, бейніту та мартенситу. Розрахувати розмір 
та бал зерна у сталях та сплавах різних металів. (2 години). 

Практичне заняття № 8. Ознайомитися з устаткуванням для моделювання на 
зразках обмежених розмірів характерних для металу термічного впливу зварних з’єднань 
умов нагріву та охолодження. (2 години). 

Практичне заняття №9.  Чисельними методами розрахувати та проаналізувати 
вплив погонної енергії зварювання на швидкість охолодження в інтервалі температур 600 
– 500 оС металу ЗТВ, який при зварюванні нагрівавася до температури 1200 оС. (2 години). 

Практичне заняття №10. Прогнозування структурного фазового стану та 
механічних властивостей матеріалу в зоні зварних з’єднань, наплавлень, злитків електро-
шлакового переплаву конструкційних сталей (2 години). 

Практичне заняття №11 Ознайомитися з основними методами адитивного 
виробництва. Ознайомитися з устаткуванням для використання металевих порошків та 
зварювальних дротів для адитивного наплавлення. Вибрати основні матеріали для 
адитивного процесу(2 години). 

Практичне заняття №12. Прогнозування структурного фазового стану та 
механічних властивостей матеріалу, отриманих з використанням адитивної технології 
пошарового формування. (2 години). 

Практичне заняття №13.  Ознайомлення з конструкційними особливостями та 
основними вузлами установки для електронно-променевого осадження речовин у вакуумі. 



Техніка безпеки при роботі на установці. Ознайомлення з дослідними зразками матеріалів 
отриманих шляхом вакуумного осадження речовин. Демонстрація процесу електронно-
променевого осадження речовин у вакуумі. (2 години).  

Практичне заняття № 14. Визначити  особливості використання сплавів з ефектом 
пам’яті форми. Побудувати діаграму перетворення SMA матеріалів. Дослідити 
мікроструктуру SMA сплавів на різних ділянках перетворення. Визначити температуру 
мартенситного перетворення для різних SMA сплавів. (2 години). 

 
 

5. Рекомендований перелік комп'ютерних практикумів 

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

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