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1. Загальна характеристика курсу 
 

Назва дисципліни «Поверхневі явища та інженерія поверхні» 
Адреса викладання 

дисципліни 
вул. Кржижановського, 3, Інститут проблем матеріало-
знавства ім. І.М.Францевича НАН України, Київ, 03142, 
Україна 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

10 «Природничі науки» - 102 «Хімія», 105 «Прикладна 
фізика та наноматеріали» 
13 – «Механічна інженерія » - 132 «Матеріалознавство» 

Викладачі дисципліни д.т.н., проф., зав.від. О. П. Уманський 
д.х.н., с.н.с., зав.від. В. П. Красовський 

Контактна інформація 
викладачів 

067 4014557 –  О. П. Уманський 
allenum5663@gmail.com 
066 7649641 – В. П. Красовський  
vitalkras@ipms.kiev.ua 

Консультації з питань 
навчання по дисципліні 

відбуваються 

В дні лекцій за попередньою домовленістю 

Інформація про 
дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам знання, 
необхідні для проведення наукових досліджень в рамках 
виконання дисертаційної роботи. Курс охоплює основні 
аспекти узагальнення теоретичних основ і практичних 
навичок з інженерії поверхні, капілярних та поверхневих 
явищ, особливостей контактної взаємодії сполук з різним 
типом хімічного зв’язку з металевими розплавами, методів 
паяння керамічних матеріалів з металами.  

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Поверхневі явища та інженерія поверхні» є 
дисципліною за вільним вибором аспірантів зі 
спеціальностей 102 «Хімія», 105 «Прикладна фізика та 
наноматеріали», 132 «Матеріалознавство» для освітньої 
програми підготовки доктора філософії, яка викладається в 
Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича 
НАН України в 2-3 семестрі в обсязі 2 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Метою і завданням навчальної дисципліни «Поверхневі 
явища та інженерія поверхні» є опанування теоретичними 
знаннями щодо поверхневих та капілярних явищ на межі 
розділу фаз, впливу контактної взаємодії в системах рідкий 
метал/тверда неметалева речовина та практичними 
методами створення паяних з’єднань неметалевих 
матеріалів, їх атестації та використання.  

Вимоги навчальної 
дисципліни 

Курс є дисципліною за вільним вибором аспірантів. 
Обсяг курсу – 2 кредити ECTS, 60 годин, з них 20 год 
аудиторних занять (з них 16 год лекційних занять і 4 год 
практичних занять), та 40 год самостійної роботи (очна 
форма навчання). Вивчення наукової дисципліни вимагає 
обов’язкового відвідування аудиторних занять, активну 
участь в обговорені питань, якісне і своєчасне виконання 
завдань самостійної роботи, а також участь у всіх видах 
контролю. 

Підсумкова форма 
контролю знань 

Залік 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 
- знати: 



теоретичні підходи та практичні навички вивчення 
процесів адсорбції та змочування, володіти 
концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
хімії та бути здатним застосовувати їх до професійної 
діяльності на межі предметних галузей. 
- вміти: 
інтегрувати існуючі методики та методи проведення 
досліджень для отримання паяних з’єднань неметалевих 
матеріалів з металами та адаптувати їх для розв’язання 
наукових завдань при проведенні дисертаційних 
досліджень. 

Ключові слова Поверхневі явища, змочування, сполуки з іонно-
ковалентним і ковалентним типом хімічного зв’язку, 
паяння 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі 
спеціальних дисциплін (глибинні знання зі спеціальності) 
та знань з дисциплін, що розвивають загальнонаукові 
компетентності, які вивчають на першому та другому році 
навчання в аспірантурі. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання 
 
 

2. План викладання дисципліни 
 

Тема, план Кількість годин 

усього у тому числі  
лекції практичні Само- 

стійна 
робота 

Тема 1 «Поверхневі явища. Роль поверхневих явищ в 
металургії.  
Адсорбція. Капілярні явища, змочування» (Красовський 
В.П.) 
- роль поверхневих явищ в металургії. Адсорбція, природа 

адсорбційних сил. Адсорбція газів на твердому адсорбенті. 
Адсорбція в системі газ - рідина. 

- фізико-хімія взаємодії поверхонь на трехфазній межі поділу; 
поверхневий натяг. Рівняння Гіббса.  
 - рівняння Юнга, закони капілярності, рівноважні і 

нерівноважні металеві системы. Крайовий кут змочування.  

7 2 – 5 

Тема 2 "Фізико-хімічні основи змочування іонно-
ковалентних сполук металевими 
розплавами”.(Красовський В.П.) 
- загальні закономірності змочування оксидів.  
- вплив електронегативного елемента (кисню) на змочування 
оксидів. Механізм зв'язку (адгезії) рідкий метал-твердий 
оксид. 

7 2 – 5 



Тема 3. "Інженерія  поверхні та термодинаміка 
поверхневого шару.”(Красовський В.П.)- фізика і хімія 
поверхні твердого тіла; 
- покриття та модифікування поверхневих шарів; 
- технологія поверхневої обробки.- поверневий натяг та 

термодинаміка поверхневого шару в подвійних металевих 
системах Cu-Ti і Cu-Zr.  

7 2 – 5 

Тема 4. “Фізико-хімічні і технологічні основи паяння 
неметалевих матеріалів. Адгезійнно-активне паяння” 
(Красовський В.П.) 
- адгезійно-активні припої та технологічні процеси паяння з 

використанням таких припої. 
- металізація поверхні. 
обладнання та паяні вузли та деталі. 

2 – 2 – 

Тема 5. “Контактна взаємодія та змочування металевими 
розплавами неметалевих сполук з ковалентним типом 
хімічного зв'язку”.(Красовський В.П.) 
- принципи змочування та контактної взаємодії сполук з 

ковалентним типом хімічного зв’язку з металевими 
розплавами. 

- змочування тугоплавких карбідів, нітридів рідкими металами 
- змочування та взаємодія алмазу та графіту з металами. 

7 2 – 5 

Тема 6. «Основні принципи створення композиційних 
порошкових та компактних матеріалів».    
(Уманський О.П.) 

  - композиційні матеріали (КМ). 
  -  вибір структурних складових КМ. 
  - змочування. виготовлення шліфів. П 
   -принципи П.С.Кислого. методи вивчення зон взаємодії 
на межі «тверда-рідка фаза».  

7 2 – 5 

Тема 7.  Технологія формовання та спікания 
композиціних порошкових матеріалів для 
покриттів (Уманський О.П.) 

  -  вимоги до вихідних порошків. приготування сумішей.  
   - обладнання для розмолу, формовання та спікання 

КПМ.  
   - класіфікація порошків. 
   - технологічні характерістики КПМ. 

7 2 – 5 

Тема 8. «Газотермічні методи нанесення захисних 
покриттів».(Уманський О.П.) 

 - плазмові покриття. обладнання для нанесення 
плазмових покриттів. 

 - технологія нанесення плазмових покриттів на зразки 
та робочі поверхні деталей.  

  - металеві порошки для плазмових покриттів. 
  - контроль якости покриттів.  

7 2 – 5 

Тема 9. «Детонаційні покриття». (Уманський О.П.)  
 - обладнання для детонаційних покриттів.  
 - принцип роботи детонаційної гармати. технологічні 

параметри нанесення детонаційних покриттів.  
 - переваги та недоліки методу. вимоги до порошків. 
 - методи дослідження структури та властивостей 
газотермічних покриттів.  адгезія покриттів.  

7 2 – 5 

Тема10.«Електроіскрове легування. (Уманський О.П.) 
 - основні положення. сучасне обладнання для ЕІЛ. 
 -електродні матеріали. розробка оптимальніх 

технологічних параметрів ЕІЛ.  
- методи розробки нових електродних матеріалів. 
- дослідження структури та властивостей ЕІЛ  

2 – 2 – 

Всього за модулем 60 16 4 40 
 



 
3. Контроль знань 

В основі методів контролю знань використовуються поточне індивідуальне опитування 
та залік. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за навчальну 
діяльність 

Оцінка ECTS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 -А, А, +А відмінно 
82-89 -В, В, +В добре 
74–81 -С, С, +С задовільно 
64–73 -D, D, +D 
60-63 Е незадовільно з можливістю 

повторного складання 
іспиту 

35–59 FX незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
0-34 F 
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