
Секщя №3 «Нов!., технологи виробниптва матершл1В. IX обробдення. з'еднання.
контролю якосш матер^алозяавство: наноматер1апи та нанотюшодош» _
Назва проекту
Розробка метожв шженерп поверхш^для (шюре^пи нандкомпозитних матердщцв
ПОДВ1ЙВОГО призначення _

Назва напряму секщг (згцщо 1з паспортом секци обираеться не бшьше 2-х напрям1в):
"Нано^атеД1али та нанотедшолош"" _ _

Орган1зац1я-виконавецы Нашональний^ техшчний университет ^ОСаршвський
поштехючний 1нститут» _

(вовне найменування)
М!сцезнаходження: 61002. м. Харюв, вул. Кирпичова. 2 _

Назва прюритетного тематичного напряму Конкурсу проекпв наукових роб!т та
науково-техн1чних (експериментальних) розробок молодих вчених:
«Нов! технолоп^виробшштва матер1алш. и об^облення. з'еднання. контролю якостк
матер1алознавство: наноматер1али та нанотехнолопТ» _

АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Кер1вник проекту (П.1.Б.) Каракур_кч1 Ганна Володимир^вна _
Науковий стул1нь кандидат техн1чних наук, вчене звания _ немае
М1сце ОСНОВНОЕ робота, (навчання) Нац^ональний техн1чний ушверситет «Харк1всышй
пол1те^х:тчний ШСТИТУТ» _
Проект розглянуто И погоджено ршенням науковш (вченоТ, науково-техн1чно!) ради
Нац1онального технгчного ушверситету "Харювський пол1те^н1чний ШСТИТУТ"
вщ « -? .̂ О 9 » 2020 р.. протокол Ка .Г"

1нш1 автори проекту Сачанова К^л1я 1ван1вна. к.т.н.. старший науковий^п1вробшшк
науково-досл1дно1^ лабораторш Богданова Катерина Борис1вна. к.т.н.. наукрвий
сп1вроб1тюнк ̂  кафедри^агадьноХталеорган1чно1 х1ми: Майба Марина Володимир1вна,
к.т.н.^^ауковиЙ сп1вроб1тник кафедрн фгзично! х1ми: Гдрохдврький^ЛндрШ Серпйович
старший викладач кафедри РХБ захисту. астрант кафедри фгзично? х!мш Ьшиков
Серпй Миколайович. викладач кафедри РХБ захисту. асп!рантжафедри ф1зично'1 х1мш
Гдвсшвська Даталя Валентишвна. дауковяй сп1вроб1тник
лабораторш асп1рант кафедри эагальяо! та неорганично! х!мй'. Волошук^алентижа
Васил1вна, астрант кафедри техдюлогп керамики., вдгнетрив1В. склата емалей.

Пропоноваш термши виконання проекту (до 36 мгсящв) з 01.01.2021 р. по 31.12.2023 р.

Ор1ентовниЙ обсяг фшансування проекту:^793_тис. грн.

1. АНОТАЩЯ (до 5 рядк!в) (короткий змкт проекту)
Проект спрямовано на розробку економ!чно та технолопчно доступних методдв
1нженери поверхнг для створення нанокомпозитних матер!ал!в подвайного призначення
на розповсюджених конструкцШних материалах з метою пщвшцення к технолопчних
та експлуатапдйних характеристик. Реал1защя проекту спрямована на виршення
важливо! проблеми нащонально! безпеки та оборони Украш! шляхом розробки
новтпх мегодав нанотехнологш шженери поверхш подвшного призначення I



позиціонується як невід’ємна складова розвитку економіки, соціальної сфери, 

підвищення екологічної та економічної безпеки держави. 

 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 10 рядків) 

Проект спрямований на вирішення актуальної прикладної проблеми, що полягає у 

розробці економічно та технологічно доступних методів інженерії поверхні для 

створення новітніх нанокомпозитів на розповсюджених конструкційних матеріалах з 

метою підвищення їх технологічних та експлуатаційних властивостей. Виконання 

проекту забезпечить створення наноструктурованих композитних матеріалів, які 

дозволять на 10 % знизити собівартість матеріалів для захисту і зміцнення поверхні; на 

10–15% продовжити термін експлуатації обладнання, що має суттєве значення для 

розвитку інноваційних конкурентоспроможних технологій з подальшим 

використанням у різних галузях економіки України та соціальній сфері, зокрема в 

сфері національної безпеки та оборони. 

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ (до 10 рядків) 

Мета проекту – полягає у розробці методу електрохімічного синтезу новітніх 

нанокомпозитних поліфункціональних покриттів подвійного призначення на 

розповсюджених конструкційних матеріалах, що забезпечить підвищення рівня їх 

технологічних та експлуатаційних властивостей в основному та ремонтному 

виробництві. Основні завдання: обґрунтувати підходи до вибору компонентів 

нанокомпозиційних покриттів для одержання заданого рівня функціональних 

властивостей; опрацювати якісний та кількісний склад електролітів та параметри 

електролізу для оптимізації процесів формування нанокомпозитних покриттів на 

основі металів тріади заліза, тугоплавких і вентильних металів; визначити 

взаємозв’язок якісного та кількісного складу синтезованих матеріалів з технологічними 

та експлуатаційними характеристиками, що визначають рівень їх функціональних 

властивостей; узагальнити результати теоретичних та експериментальних досліджень 

та розробити рекомендації з впровадження поліфункціональних матеріалів у 

виробничу та ремонтну практику. 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА 

НОВИЗНА 

(до 10 рядків) 

Буде розроблено і перевірено концепцію одержання матеріалів із заданим рівнем 

функціональних властивостей шляхом синергетичного поєднання характеристик 

індивідуальних компонентів та їх оксидів у синтезованому наноструктурованому 

матеріалі. Будуть встановлені кінетичні закономірності і механізм електрохімічного 

синтезу багатокомпонентних композиційних систем, що дозволить одержувати 

матеріали варійованого кількісного складу. Дістануть розвитку принципи керування 

багатостадійними електрохімічними процесами, що стане підгрунтям для оптимізації 

процесів формування нанокомпозитних покриттів. Комплекс проведених теоретичних 

та експериментальних досліджень стане підґрунтям для розробки технологічних 

інструкцій електрохімічного формування нанокомпозитних багатофункціональних 

матеріалів подвійного призначення. 

 

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 10 рядків) 

Наукова цінність результатів проекту полягає у подальшому розвитку уявлень про 

систему чинників впливу на склад, морфологію, топографію та структуру 

нанокомпозитних покриттів і залежність їх функціональних властивостей від способу 




