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 ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. Карпенка НАН УКРАЇНИ,
“ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ”, 2022

ЗМІСТ
Dzib-Perez L., Bilyy O., Leon-Gronimo A., Castano-Gonzalez J. G., Guintana P.,
Dominguuez-Maldonado R., and Gonzalez-Sanchez J. Вплив температурно-часових умов відпалу на корозійну тривкість хімічно осаджених
Ni–P покриттів..............................................................................................................5
Проаналізовано вплив різних температурно-часових умов відпалу на корозійну
тривкість хімічно осаджених Ni–P (12 wt.% P) покрить у 3,5%-му розчині NaCl.
За відпалу при 400C упродовж 4 h покриття кристалізуються з утворенням стабільних Ni3P та Ni фаз. Вони корозійно тривкіші у цьому розчині, ніж аморфний
сплав та покриття, відпалені при 400 та 500C упродовж 1 та 2 h. Корозійну тривкість оцінювали методом електрохімічної імпедансної спектроскопії, а мікроструктуру – методами рентгенівської дифракції і сканувальної електронної мікроскопії. Виявлено, що відпал при 400°C впродовж 4 h викликає переважну орієнтацію фази Ni3P у площини (112), внаслідок чого змінюється кінетика електрохімічних реакцій. Підвищена корозійна тривкість таких покрить зумовлена
утворенням текстурованої фази Ni3P, яка хімічно стабільніша і займає 80% об’єму покриття.
Ключові слова: покриття Ni–P, хімічне осадження, термічне оброблення,
відпал, корозійна тривкість, текстура, мікроструктура, фаза Ni3P.
Корній С. А. Квантово-хімічний розрахунок стабільності цеоліт-фосфатних
комплексів як пігментів лакофарбових покриттів...................................................15
За кластерним підходом та квантово-хімічними методами РМ7, а також функціоналом густини (DFT) змодельовано цеолітні комплекси, модифіковані фосфатами цинку, кальцію та марганцю і розраховано їх геометричну та електронну
структури. Розраховано теплоту їх утворення, повну енергію, потенціал йонізації, найвищу зайняту та найнижчу незайняту молекулярну орбітальну енергію,
енергетичну щілину, електронну жорсткість та хімічну м’якість. Проаналізовано перерозподіл електронної густини на атомах кисню цеолітної ланки під час
формування зв’язку з кластерами фосфатів. За результатами аналізу енергії
зв’язку у кластерній системі цеоліт–фосфат оцінено стабільність та реакційну
здатність комплексів. Зроблено висновок, що комбіновані квантово-хімічні
розрахунки комплексів цеолітна ланка–фосфат металу задовільно описують
зміни як геометричних параметрів кластерів залежно від типу катіона, так і
різницю в енергетичній стабільності, що може свідчити про різну реакційну
здатність.
Ключові слова: цеоліт, фосфати двовалентних металів, моделювання, квантово-хімічні методи РМ7 та DFT, електронна структура, стабільність.
Щербакова Л. Г., Мільман Ю. В., Єфімов М. О., Купрін В. В., Лук’янов О. І.,
Чугунова С. І., Гончарова І. В. Механічні та корозійні властивості
інтерметалідів на основі алюмінію...........................................................................22
Досліджено інтерметаліди Al3Sc, Al3Zr, Al3Hf, Al3V, які виконують роль зміцнювальної фази в алюмінієвих сплавах. Задіяно технологію швидкої кристалізації з рідкого стану. Отримано достатньо дрібне зерно для литого матеріалу
розміром d  15 m. Методом рентгеноструктурного аналізу показано, що інтерметалід Al3Zr є однофазним, а інтерметаліди Al 3Sc, Al3Hf, Al3V складаються
з декількох фаз. Дослідження механічних характеристик методом індентування
показало, що максимальні твердість HV = 6,75 GPa та напруження плинності

SH = 4,86 GPa має інтерметалід Al3Hf, а мінімальні твердість HV = 2,0 GPa та
напруження плинності SH = = 0,86 GPa – Al3Sc, і ця фаза є найпластичніша:
δH = 0,88. Встановлено, що в 3% розчині NaCl потенціали корозії (Ecorr) Al3Sc,
Al3Hf та Al3V мають близькі значення (–0,52...–0,57 V). В області потенціалів,
близьких до Ecorr, швидкість розчинення інтерметалідних фаз у 3% розчині NaCl
зростає в такій послідовності: Al3Sc < Al3Hf < Al3V. Роль інтерметалідної фази
під час корозійного розчинення алюмінієвого сплаву залежить від його хімічного
складу, який визначає значення Ecorr в агресивному середовищі. Доведено, що
анодне розчинення сплаву Al–3,0 mass% Mg, легованого 0,3% Sc, відбувається в
області потенціалів негативніших, ніж розчинення інтерметаліду Al 3Sc. Таким
чином, інтерметалідні фази є катодними включеннями стосовно матриці сплаву
Al–Mg і селективно не розчинятимуться в корозивних умовах.
Ключові слова: алюмінієві інтерметаліди, механічні, корозійні властивості.
Кусков Ю. М., Задорожна Х. Р., Макаренко В. Д., Тищенко В. А., Гордань Г. Н.,
Богайчук І. Л., Кайда Т. В. Імпульсно-дугове наплавлення
корозійнотривких аустенітно-мартенситних сталей...............................................29
Подано результати корозійних випробувань аустенітно-мартенситної сталі, наплавленої на зразки зі сталі 40Х під шаром флюсу АН-26 порошковим дротом
ПД-Нп-30Х22МН  2,2 mm в один шар з перекриттям валиків на 50% за двох
режимів подачі в зварювальну ванну (0,5 і 0,7 Hz). Встановлено, що найкращі
експлуатаційні характеристики за впливу корозивного середовища є за наплавлення з імпульсом подачі електродного дроту 0,7 Hz.
Ключові слова: імпульсно-дугове наплавлення, аустенітно-мартенситна
сталь, порошковий дріт, імпульс подачі дроту, корозія, мікроструктура.
Юхимець П. С., Ниркова Л. І., Гопкало О. П., Дмитриєнко Р. І.,
Литвиненко А. Є., Палієнко О. Л. Особливості корозії трубопроводів
теплових мереж зі сталі 17Г1С..................................................................................35
Показано, що коливання внутрішнього тиску за температури експлуатації 40С
впливають несуттєво на швидкість виразкової корозії трубопроводів теплових
мереж зі сталі 17Г1С, але вона зростає більш ніж в 2 рази за температури 80С.
Корозійний процес прискорюється зі зростанням робочого тиску і є суттєвіший,
коли робочі напруження періодично підвищуються до рівня, що відповідає тиску гідравлічних випробувань. Швидкість рівномірної корозії стінки трубопроводу зростає з температурою й накопиченою деформацією. Після тривалого
контакту з корозивним середовищем за температури  80С метал трубопроводу
зі залишковою деформацією 1...3% стає, згідно зі шкалою корозійної стійкості
металів, малостійким, що підвищує ризик його руйнування. Схильність трубопроводу до корозійного руйнування після тривалої експлуатації в режимі поступового накопичення пластичної деформації підвищується зі зростанням температури.
Ключові слова: теплові мережі, трубопроводи, швидкість корозії, гідравлічні
випробування.
Нарівський О. Е., Субботін С. А., Пуліна Т. В., Хома М. С. Оцінювання
та прогнозування пітинготривкості пластинчастих теплообмінників
зі сталі AISI304 під час їх експлуатації в оборотних водах....................................41
Розроблено математичну модель залежності критичної температури пітингування (КТП) сталі AISI304 від її хімічного складу, структурної гетерогенності, а також рН і концентрації хлоридів оборотної води. Виявлено, що модельні оборотні води більш ніж удвічі інтенсивніше впливають на КТП сталі,

ніж її характеристики. Зокрема, встановлено, що КТП сталі зростає на 13,4С зі
зниженням концентрації хлоридів від 600 до 350 mg/l. Водночас підвищується
лише на 5,8С зі збільшенням у ній від 17 до 19,5 mass% хрому. Це пов’язано з
утворенням щільної хромовмісної оксидної плівки, яка ефективно протидіє пітингоутворенню та зменшенню інтенсивності твердофазної дифузії атомів заліза до поверхні пітингів, що може сприяти їх репасивації. Визначено, що КТП
сталі зростає на 5,2С зі збільшенням середньої відстані між оксидами від 151
до 172 m. Таким чином, що більші середня відстань між оксидами в сталі та
середній діаметр зерна аустеніту, то менша вірогідність їх перетину з межами
зерен, де найчастіше формуються стабільні пітинги. Доведено, що вищий вміст
хрому в сталі та дрібніші в ній оксиди, то більша її пітинготривкість. Розроблену математичну модель рекомендовано застосовувати для прогнозування пітинготривкості теплообмінників зі сталі AISI304 під час їх експлуатації в оборотних водах та вибору оптимальної плавки.
Ключові слова: теплообмінник, оборотна вода, хімічний склад, структура,
пітинготривкість, прогнозування пітинготривкості сталі AISI304.
Даниляк М.-О. М., Різун Ю. Я. Гуміарабік як екологічно безпечний
інгібітор для захисту сталі 09Г2С від корозії у нейтральному
середовищі...................................................................................................................46
Електрохімічними методами досліджено інгібувальну здатність природного полісахариду – гуміарабіку як екологічно безпечного інгібітора корозії. Методом
потенціодинамічної поляризації в 0,1% розчині NaCl з додаванням гуміарабіку
вивчено корозійну тривкість сталі 09Г2С. Встановлено, що він зменшує струми
корозії і максимально ефективний за концентрації 2 g/l. Виявлено, що результати електрохімічної імпедансної спектроскопії узгоджуються з даними поляризаційних вимірювань. Методом сканувальної електронної мікроскопії та ЕDXаналізом досліджено поверхню сталі і визначено її хімічний склад. Встановлено,
що вміст вуглецю та оксигену на її поверхні після експозиції в інгібованому
розчині зростає внаслідок збільшення концентрації гуміарабіку, що сприяє його
протикорозійній дії як інгібітора корозії.
Ключові слова: корозія, сталь, екологічно безпечний інгібітор, гуміарабік,
полісахарид.
Берека В. В., Руденко В. В., Заєць О. В., Пастушенко О. М. Радіолокаційний
метод моніторингу корозійного стану залізобетонних конструкцій.....................52
Розроблено теоретичні засади і виведено рівняння радіолокаційного методу
дистанційного моніторингу корозійного стану залізобетонних конструкцій, в
основі якого – електрохімічна модель кородованої поверхні металу арматури
залізобетону. Запропоновано спосіб такого моніторингу та синтезовано структуру нелінійного радіолокатора для його реалізації. Зокрема, визначено його
оптимальні робочі частоти для вікон прозорості атмосфери та розміри корозійних елементів. Оцінено загасання сигналу нелінійного радіолокатора під час
проходження крізь бетон з урахуванням його електропровідності та діелектричної проникності.
Ключові слова: залізобетонна конструкція, електрохімічна корозія арматури,
локальний корозійний елемент, рівняння радіолокаційного моніторингу корозійного стану металу, метод дистанційного моніторингу.

Труш В. С., Стоєв П. І., Лук’яненко О. Г., Погрелюк І. М., Федірко В. М.,
Пилипенко М. М., Кравчишин Т. М. Вплив деформації на насичення
воднем сплаву Zr–1%Nb після оксидування та азотування....................................58
Подано характеристики зразків сплаву Zr–1%Nb, вирізаних з ТВЕЛьних трубок,
насичених у водні. Зразки заздалегідь обробляли: окиснювали при T = 580С,
 = 3 h, P = 1,33 Pа, азотували при Т = 580C,  = 9 h, РN2= 105 Ра та частину
розтягували (0,8 Т). У стані постачання і після оксидування чи азотування не
виявлено відмінностей у характері зміни кривих виділення водню під час
нагрівання порівняно зі зразками, навантаженими (0,8 Т) безпосередньо перед
насиченням. Встановлено незначне зростання границь плинності та міцності зі
збереженням пластичності матеріалу.
Ключові слова: цирконій, насичення воднем, оксидування, азотування, приповерхневий шар, мікроструктура, границя міцності, пластичність.
Сухова О. В., Полонський В. А. Корозійна тривкість квазікристалічних
сплавів Al–Cu–Co, Al–Ni–Co, Al–Ni–Fe у розчинах кислот...................................64
Вивчено структуру та корозійні властивості литих квазікристалічних сплавів
Al65Co20Cu15, Al72Co18Ni10 та Al72Ni23Fe5 у кислих середовищах. Структуру – методами кількісної металографії, рентгеноструктурного аналізу, растрової електронної мікроскопії та рентгеноспектрального мікроаналізу, а корозійну тривкість – гравіметричним методом у водних розчинах кислот HCl, H2SO4, HNO3 та
H3PO4 (рН 1). Встановлено утворення квазікристалічної декагональної D-фази,
яка в сплаві Al65Co20Cu15 співіснує з кристалічними фазами Al 4(Co, Cu)3 і
Al3(Cu, Co)2, в сплаві Al72Co18Ni10 – з фазою Al9(Co1–хNiх)2, а в сплаві Al72Ni23Fe5 –
з фазами Al13(Fe, Ni)4, Al3(Ni, Fe)2 і Al3(Ni, Fe). Найбільш корозійнотривкі у
розчині нітратної кислоти сплави Al72Ni23Fe5 і Al65Co20Cu15, у розчинах хлоридної і ортофосфатної – сплави Al72Ni23Fe5 і Al72Co18Ni10, у розчині сульфатної –
сплав Al65Co20Cu15. В більшості розчинів кислот поверхня зразків розчиняється
порівняно рівномірно, за винятком ділянок з дефектнішою структурою, які
розчиняються з вищою швидкістю.
Ключові слова: декагональна квазікристалічна фаза, литі квазікристалічні
сплави на основі алюмінію, водні розчини кислот, корозійна тривкість.
Ткачук О. В., Проскурняк Р. В., Головчук М. Я. Морфологія
гідроксиапатитних покриттів, сформованих на титані ВТ1-0
за комбінованого оброблення....................................................................................71
Досліджено формування гідроксиапатитних покриттів методом плазмо-електролітного оксидування в лужному електроліті (гідроксиапатит + 1 М гідроксид
калію) за напруги 160 V та часу осадження 1 min на поверхні технічно чистого
титану ВТ1-0 зі заздалегідь сформованими нітридними шарами. Встановлено,
що пористий гідроксиапатит швидше утворюється на нітридному шарі з більшою кількістю вакансій у неметалевій підґратці мононітриду титану (TiN 0,69),
ніж з меншою (TiN0,81). Виявлено, що співвідношення елементів Са/Р для гідроксиапатитного покриття при цьому зменшується від 1,62 до 0,96.
Ключові слова: титан ВТ1-0, азотування, плазмо-електролітне оксидування,
гідроксид калію, гідроксиапатит.
Прудіус С. В., Гес Н. Л., Іньшина О. І., Хижун О. Ю. Синтез та дослідження
оксиду ZrO2–SiO2, допованого йонами Sn(IV).........................................................75

Змішані потрійні ZrO2–SiO2–SnO2 оксиди синтезовано золь-гель методом за
атомного співвідношення компонентів Zr:Si:Sn = 1:2:х, де х = 0,14,0. Методами
термогравіметрії та рентгенофазового аналізу встановлено, що в зразках, в яких
х  2, висока гомогенність розподілу катіонів Sn4+ (х = 4). З подальшим збільшенням їх вмісту утворюється окрема фаза діоксиду олова, яка відповідає тетрагональній кристалічній структурі типу рутилу. Виявлено, що з введенням йонів олова в матрицю оксидів ZrO2–SiO2 кислотність зразків також збільшується.
Зокрема, максимальна сила кислотних центрів (H0) зростає з –11,35 для ZrSi2 до
–14,52 за переходу від ZrSi2Sn0,4 до ZrSi2Sn. У РФ-спектрах високоенергетичні
зсуви Zr 3d5/2- і Sn 3d5/2-рівнів вказують на зміщення електронної густини від
атомів цирконію та олова до атомів кремнію. Зафіксовано октаедрично та тетраедрично координовані катіони Sn4+ на поверхні зразків ZrSi2Snх, які відносять до
бренстедівських та льюїсівських кислотних центрів. Центрами Бренстеда можуть
бути місткові –OH групи на катіонах VIIIZr4+ та IVSn4+, а Льюїса – координаційно
ненасичені центри цирконію та олова.
Ключові слова: потрійний оксид, діоксид олова, ZrO2–SiO2, сила кислотних
центрів, суперкислота.
Шепіда М. В., Кунтий О. І., Мазур А. С., Сухацький Ю. В. Формування
поруватого кремнію анодуванням в ультразвуковому полі...................................83
Наведено результати досліджень електрохімічного розчинення кремнію за
анодного потенціалу E = 3 V у полі ультразвуку у розчинах флюоридної кислоти (HF) у диметилсульфоксиді (DMSO), диметилформаміді (DMF), ацетонітрилі
(AN). Встановлено, що впродовж анодування на його поверхні формуються циліндричні пори зі середнім діаметром 150 nm, які рівномірно розподілені на підкладці. На їх геометрію і швидкість утворення впливають концентрація HF у
розчині, тривалість електролізу, природа апротонного розчинника. Виявлено,
що з підвищенням концентрації HF та анодних струмів збільшується швидкість
формування поруватого кремнію (РSi). Пояснено вплив ультразвуку на анодування. Наведено результати сканівної електронної мікроскопії та гістограми
розподілу частинок за розмірами залежно від умов анодного розчинення кремнію.
Ключові слова: поруватий кремній, анодування кремнію, ультразвук.
Студент М. М., Маркович С. І., Гвоздецький В. М., Калахан О. С., Юськів В. М.
Абразивна зносостійкість та трибологічні характеристики
електрометалізаційних композиційних покриттів...................................................90
Досліджено покриття, напилені електродуговим методом зі суцільних та порошкових дротів. Вивчено їх структуру, механічні та трибологічні характеристики.
У покриттях із різнорідних дротів є краплини порошкового та суцільного дротів. Їх структура – це два різні каркаси із м’якої матриці суцільного (150…
450 HV100) та твердої матриці із порошкового дротів (600…1000 HV 100). В умовах граничного тертя пара порошкового дроту (Fe–Cr–B) + Св08 з контртілом із
БрС-30 має найкращі трибологічні характеристики. Підвищена зносостійкість
покриттів викликана великою кількістю оксидів заліза та бору. Проаналізовано
властивості покриттів за граничного тертя. Коефіцієнт тертя для сталі зростає
від 0,018 при 1 МРа та до 0,038 при 10 МРа. Це є на 50...70% вище, ніж для пари
тертя покриття з електродних дротів Св08 та ПД (Fe–Cr–B) і БрС-30. Абразивна
зносостійкість покриттів закріпленим абразивом з композиційних дротів зростає
у 2,1 рази порівняно зі сталлю ШХ15.
Ключові слова: електродугові покриття, композиційні покриття, порошкові
дроти, коефіцієнт тертя, абразивна зносостійкість.

Самотугіна Ю. С., Ткачова Є. А. Структура і механічні властивості білого
чавуну після плазмового поверхневого модифікування.........................................98
Досліджено вплив поверхневого модифікування висококонцентрованим плазмовим струменем на механізми кристалізації і фазових перетворень у наплавленому білому чавуні 300Х25Н3С3. Залежно від режимів плазмового нагріву обробляли без оплавлення та з мікро- або макрооплавленням. Показано, що на поверхні чавуну утворюється модифікована зона з високодисперсною структурою,
яку прийнято називати тонким конгломератом фаз. Встановлено одночасне підвищення твердості, зносо- та тріщиностійкості білого чавуну після плазмового
модифікування, при цьому оптимальною виявилась обробка чавуну без оплавлення або з мікрооплавленням.
Ключові слова: білий чавун, плазмове модифікування, модифікований шар, зносостійкість, тріщиностійкість.
Посувайло В. М., Ковальчук І. В., Веселівська Г. Г., Івасенко І. Б.
Властивості оксидокерамічних покриттів на сплаві АК9М2,
синтезованих в електроліті, модифікованому пероксидом водню......................105
Досліджено вплив пероксиду водню на фазовий склад, товщину та поруватість
оксидокерамічних покриттів, отриманих методом плазмоелектролітного оксидування на алюмінієвому сплаві АК9М2. Встановлено, що з додаванням в
електроліт пероксиду товщина покриття порівняно з вихідним електролітом
збільшується на 50%. Подальший ріст його концентрації призводить до зменшення поруватості та підвищення корозійної тривкості покриття. Максимальний вміст корунду 12 mass% одержано за концентрації пероксиду водню 5 g/l.
Корозійна тривкість покриттів, отриманих в електроліті з 7 g/l H2O2, на два порядки вища, ніж вихідного сплаву, та на порядок – ніж сформованих у базовому
електроліті. Кремній сприяє утворенню в оксидокерамічних покриттях силіманіту та кварцу.
Ключові слова: плазмоелектролітне оксидування, оксидокерамічні покриття,
рентгеноструктурний аналіз, кристалічна структура, поруватість, силіманіт,
корозійна тривкість.
Сидорчук О. М., Мисливченко О. М., Гогаєв К. О., Хонггуанг Є. Структура та
властивості кованої сталі з регульованим аустенітним перетворенням.............112
Штампову сталь з регульованим аустенітним перетворенням (РАП) використовують для гарячого деформування мідно-нікелевого сплаву за температур експлуатації > 850С (вище критичної точки А3 = 850С). Рекомендовано розширити температурний інтервал експлуатації кованої сталі з РАП (марки
4Х4Н5М4Ф2) та використовувати її в мартенситному стані за температур <
630С. Для цього вивчено фазово-структурний стан цієї сталі після
оптимізованих температурних режимів термічної обробки (гартування та
відпуск). Встановлено зв’язок між параметрами кристалічної будови та
механічними властивостями термічно-зміцненої сталі, температурний режим
гартування, за якого відбувається первинна рекристалізація сталі з РАП.
Порівняно параметр кристалічної будови та механічні властивості аналізованої
сталі з відповідними характеристиками двох експлуатованих кованих
штампових сталей – сталь для гарячого деформування марки Н13 (ASTM, США,
її аналог сталь 4Х5МФ1С за ГОСТ 5950-2000 та SKD6 згідно з JIS, Японія) та
сталь з РАП марки 4Х4Н5М4Ф2, з яких були виготовлені крупно-габаритні
колеса (екструдери) для гарячого деформування міді. Обґрунтований

температурний режим відпуску, за якого відбувається знеміцнення кованої сталі
з РАП. На основі встановленого зв’язку між параметрами кристалічної будови
та твердістю показано, що за кімнатної температури твердість має бути нижчою
за 40 HRC.
Ключові слова: штампова сталь, термічна обробка, твердість, міцність,
мартенсит, карбід, період кристалічної ґратки.
Рябцев І. О., Бабінець А. А., Студент О. З., Книш В. В., Соловей С. О.
Обґрунтування вибору матеріалів для наплавлення на основі
фрактографічного аналізу втомних зламів.............................................................119
Фрактографічно проаналізовано вплив типу матеріалів для одно- і багатошарового наплавлення зразків на їх схильність до експлуатації за багатоциклової втоми. Показано, що втомна витривалість та характер руйнування наплавлених
зразків залежить від проміжного підшару та його матеріалу. Однорідний в’язкий волокнистий рельєф зламу переважав у межах наплавлених шарів і основного металу на зразках з підшаром із пластичної маловуглецевої сталі типу 08кп
та зносостійким функціональним шаром (за складом і властивостями його прототип інструментальна сталь 25Х5ФМС). Використання для підшару сталі
12Х1МФ спричинило кристалічний рельєф зламу у всьому наплавленому шарі
та високу неоднорідність на межі сплавлення робочого шару з підшаром, що
знизило втомну витривалість таких зразків. Щоб підвищити втомну
витривалість наплавлених деталей, рекомендовано перед формуванням
функціонального шару наносити підшар з низьковуглецевих пластичних сталей.
Ключові слова: дугове багатошарове наплавлення, пластичний підшар, руйнування, втомна витривалість, фрактографічний аналіз.
Горбань В. Ф., Фірстов С. О., Крапівка М. О., Самелюк А. В., Куриленко Д. В.
Вплив різних чинників на властивості твердорозчинних
високоентропійних сплавів на основі ОЦК і ГЦК фаз..........................................127
Досліджено вплив електронної концентрації, розмірної невідповідності і співвідношення фаз на твердість, модуль пружності і нормовану твердість високоентропійних двофазних сплавів. Виявлено, що відсотковий вміст фаз залежить
від електронної концентрації. Різке збільшення кількості ГЦК фази зафіксовано
за електронної концентрації вище 8 el/at. Встановлено прямолінійну залежність
нормованої твердості цих сплавів від розмірної невідповідності, яка збільшується від 0,025 до 0,043 за підвищення дисторсії від 2,3 до 4,3%.
Ключові слова: високоентропійні сплави, розмірна невідповідність, ентальпія
змішування, твердість, модуль пружності.
Масюк А. С., Левицький В. Є., Гуменецький Т. В., Білий Л. М. Морфологія
і фізико-механічні властивості модифікованих поліамідів..................................132
Вивчено вплив високомолекулярного модифікатора – полівінілпіролідону (ПВП),
на особливості морфології поліаміду-6. На основі інструментальних досліджень
виявлено зміну кристалічності та фазових переходів поліаміду-6, зокрема, отримані матеріали мають вищий ступінь кристалічності на 5...7%. Досліджено фізико-механічні властивості одержаних матеріалів. Виявлено, що додавання ПВП
до поліаміду сприяє зростанню відносного видовження під час розривання і границі плинності, а також теплостійкості за Віка. При цьому відзначено незначне
зменшення модуля пружності і поверхневої твердості одержаних матеріалів, а
також зростання тангенса кута механічних втрат.
Ключові слова: поліамід-6, модифікування, полівінілпіролідон, міцність, кристалічність.
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