
1нформащя до проекту (для подальшоУ публжацн)
Секд!я: Нов! технологи виробництва матер!ал!в. !'х оброблення. з'еднаныя. контролю якост!:
матер!алознавство: наноматер!али та нанотехнолопУ

Назва проекту: Синтез та досшдження структури 1 властивостей^анокомпозитних шпвкових
систем для потреб ядерно!' татгермоядерноГ енергетики

(не б!лыне 1 5-ти сл!в)
Тип робота (наукова робота, науково-техшчна експериментальна) розробка (зайве
викреслити).

Орган!зац!я-виконавець: Нащональний техшчний ушверситет «Харювський пол!техн!чний
ШСТИТУТ))

(повна назва)
АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Кер!вник проекту (П.1.Б.) Конотопський Леонщ Свгенович
(основним м!сцем роботи кер!вника проекту мае бути орган!зац!я, в!д якоТ подаеться проект)
Науковий стушнь кандидат ф!зико-математичних наук _ вчене звания _
М!сце основно! роботи _ Нащональний техн1чний_ун1верситет «Харк1вський пол1техн1чний »

Проект розглянуто и погоджено р1шенням науковоУ (вчено!, науково-техн1чно'1) ради (назва
вищого навчального закладу/науково! установи) в!д «_-С?4 » О^ 2020 р., протокол

1нш1 автори проекту Суровицький С.В.. Геращенко С.С., Метельов В.О.,М|ненков О.О..
Чумак В.С.. Захаров А.С.
Пропоноват термши виконання проекту (до 36 м!сящв)
з 01.01.2021 по 31.12.2023

Ор1ентовний обсяг фшансування проекту: 2550.00 тис, грн.

1. АНОТАЦШ (до 5 рядкхв)
Проект нацшений на вир!шення важливого науково-практичного завдання, що пов'язане з
проведениям комплексних експериментальних та теоретичних дослщжень повед1нки
нов1тн1х наноструктурованих пл!вкових композитних структур в умовах рад1ац!йно-
терм!чних навантажень, характерних для роботи ядерних та термоядерних реактор1в. Проект
включав вивчення особливостей технологи' синтезу та дослщження експериментальних
зразк1в наноструктурованих метал!чних та кваз!кристал!чних пл!вок на основ! системи Т1-2г-
N1 та IX композиц1й, дослщження ф1зичних основ синтезу багатошарових рентген!вських
дзеркал п1двищенно'1 рад!ацшно1 та терм!чно1 ст1йкост1.
(короткий зм1ст проекту)

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛЩЖЕННЯ ТА II АКТУАЛЬНЮТЬ (до 10 рядюв)
Основною проблемою практичного застосування захисних покритпв та рентген!вських
дзеркал в екстремальних умовах термоядерного реактору е 1х недостатня термгчна та
рад1ац1йна стаб1льн1сть. Проект виконуватиметься в рамках робочого пакету термоядерно\'
програми ЕТЖОглшоп «Плазмово-поверхнева взаемод!я». Досл1дження у проект!
вщповщають напрямам розвитку критичних технолопй, затвердженим розпорядженням
Кабшету Мшютр1в Украши вщ 30 серпня 2017 р. №600-р «Деяк! питания розвитку
критичних технолопй у сфер! виробництва озброення та вшськово? техшки» у частик!
«Технологи матер!алознавства»-«Нанотехнологн I технолог!'! наноматер!ал!в», як! мають
особливо важливе значения для пщвищення обороноздатност! держави.
3. МЕТА ТА ОСНОВН1 ЗАВДАННЯ (до 10 рядк!в)



Основна мета проекту - встановлення особливостей синтезу, структури та
властивостей наноструктурованих тонких гапвок ! шйвкових композищй для ядерно! та
термоядерно! енергетики, а також визначення закономерностей взаемодп з елементами
реактор1в воднево!' та гел!ево1 плазми в умовах, що моделюють роботу 1ТЕРа. Завдання, як!
будуть виршуватися в рамках пропонованого проекту полягають у наступному:
1) Виготовлення експериментальних зразк!в кваз!кристал!чних пл!вок на основ! система Т!-
2г-М! та рентгетвських дзеркал на основ! пар матер!ал!в 8!/Мё25! та Мо/8!.
2) Дослщження характеристик кваз!кристал!чних шпвок 1 рентгетвських дзеркал при
перюдичних навантаженнях плазми типу ЕЬМ, а також визначення залишкових напружень
опромшених зразюв.
4. ОЧ1КУВАН1 РЕЗУЛЬТАТЕ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА IX НАУКОВА НОВИЗНА
(до 10рядк!в)

Значна кшыеють даних стосовно структури шар!В рентгешвських дзеркал, а також дат
щодо стшкост! БРД до рад1ацшного випром1нювання, яке моделюе умови роботи покритт!в у
термоядерному реактор!, будуть отримаш вперше.

Оч1куеться, що експериментальн! зразки рентгешвських дзеркал забезпечать кращ!
оптичн! властивост!, н!ж 1снуюч1 аналоги. Наприклад, зпдно з теор!ею БРД 81/Мё251
забезпечить коеф1ц1ент вщбиття на р1вн1 44% на довжин! хвил! 30.4 нм, на в1дмшу вщ БРД
Мо/81, для якого це значения знаходиться на р!вш 25%.

Оч^куеться, що кваз1кристал1чш покритгя забезпечать бшьш високу ст1йк1сть до
наводнювання, що дозволить шдвищити експлуатац!йни характеристики вже юнуючих
матер1ал1в, як! застосовуються у ядерних та термоядерних реакторах.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЩНШСТЪ РЕЗУЛЬТАТГВ (до 10 рядив)
У проект! передбачаеться дослщження впливу плазми, що генеруеться прискорювачем
КСПП Х-50. Подальше досл!дження експериментальних зразк!в буде виконуватись за
допомогою рентгетвського растрового м!кроскопу та методов рентген!вського анал!зу. Це
дозволить отримати дан! стосовно структури зразк!в у вихщному стан! та теля опромшення!
зробити узагальнення щодо рекомендащй до технолог!'! синтезу нанокомпозитних пл!вкових
систем. Експериментальн! результати, як! будуть отриман! при виконанн! даного проекту
будуть передаватись у ННЦ ХФТ1 та голов! украшського дослщницького проекту

Кер!внирлроекту

Пшпис: гЖЙ'Леонщ КОНОТОПСЬКИ

.о. проректора

Руслан КРИВОБОК


