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1нформащя до проекту (для подальшоТ публжацн)
Секцдя: Нов! технолопУ виробництва матер1ал!в. Ух оброблення. з'еднання. контролю якост!;
матер1алознавство: наноматер1али та нанотехнолопУ

Назва проекту: Розробка способ!в електрох1м1чного одержання функщональних матер!ал1в з
шдвишеними захисними властивостями

(не бшыне 15-ти сл!в)
Тип роботи (наукова робота, науково-техшчпа—експеримепталыга розробка) (зайве
викреслити).

Оргашзащя-виконавець: Нашональний техшчний ушверситет "Харк1вський полгтехшчний
институт"

(повна назва)
АВТОРЫ ПРОЕКТУ:

Кер1вник проекту (П.1.Б.) Пилипенко Олексш Тванович
(основним мюцем роботи кер!вника проекту мае бути оргашзащя, вщ якоУ подаеться проект)
Науковий ступшь кандидат техшчних_наук вчене звания доцент
Мгсце основноУ роботи
Нашональний техшчний ушверситет "Харювський полггехшчний шститут"

Проект розглянуто и погоджено р!шенням науково-техтчнот ради Национального техн!чного
ун!верситету «Харк1вськ!й пол!техн1чний шститут» в!д «.̂ ^О^ 2020 р., протокол № 5_

1нш1 автори проекту к.т.н. Майзелю А.О.. к.т.н. Смирнова О.Ю.. Кануншкрва Н.О..
Булгакова А.С., Рутковська К.С.
Пропонован! терм^ни виконання проекту (до 36 м1сяц1в)
з 01.01.2021 по 31.12.2023

Ор1ентовний обсяг фшансування проекту: 3450,000 тис. грн.

1. АНОТАЦ1Я (до 5 рядюв)
Мета проекту е розробка електрох1м!чних способхв формування функц1ональних покритт1в з
шдвищеними захисними властивостями. Для цього у проект! передбачаеться розробити нов!
способи гальванох1м1чно1 обробки поверхн! легованих титанових сплав!в, легованих сталей,
досл1дити процеси комб!нованоУ каторжно-анодноУ обробки гальвашчних б!нарних сплав!в.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛ1ДЖЕННЯ ТА Н АКТУАЛЬН1СТЬ (до 10 рядк!в)
Проект спрямований на вир^шення проблеми розробки ресурсозбер!гаючих способ!в
електрох1м1чного формування покритт!в методами комб!НованоУ катодно-анодноУ обробки 1
анодного окисления при створент матер1ал1в для використання у енергетичнш, х1м1чнш,
машинобуд1вн!й, в1Йськов!Й 1 медичн1й галузях з одночасним пщвищенням короз1йноУ
ст1йкост1 вироб!В. Необх1дним е розробка нових процес!в електрох1м1чного оксидування
титанових матер1ал!в у орган!чних поверхнево-активних електрол!тах. Перспективним е
п!двищення функцюнальних властивостей гальван!чних покритт!в б!нарними сплавами з
одночасним зниженням матер!алоемност1 Ух формування. Розробка методов формування
оксидних покритпв на поверхш легованих сталей е актуальна для атомноУ енергетики.

3. МЕТА ТА ОСНОВШ ЗАВДАННЯ (до 10 рядив)
Мета проекту - розробка електрох1м1чних способов керованого формування функц1ональних
покритт1в з тдвищеними захисними властивостями. Завдання проекту: (I) досл!дити
процеси окисления титанових сплав!в у електрол1тах на основ! поверхнево-активних
оргашчних сполук при програмованих режимах поляризащУ; (2) встановити вплив природи



розчинника, шнного складу електрол!ту, режим!в поляризаци на структуру, склад,
властивост! оксидних покригпв титанових спдав1в; (3) розробити способи комбшовано!
анодно-катодноУ обробки гальвашчних покритпв бшарними сплавами для шдвищення ее
антикорозШних та функцюнальних властивостей; (4) розробити способи одержання
оксидних покригпв на сталях з застосуванням окисления у нестацюнарних режимах.

4. ОЧ1КУВАН1 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА IX НАУКОВА НОВИЗНА
(до 10 рядив)

Будуть розроблет способи електрох1м1чного формування оксидних гопвок на титанових
сплавах, одержан! кшетичш закономерности анодного розчинення покригпв у робочих
електрол!тах., способи осадження покритпв бшарними сплавами, методи анодного окисления
поверхт легованих хромо-н1келевих сталей. Новизна запропонованих п1дход!в полягае у
використанн! поверхнево-активних речовин, як! забезпечать отримання однорщних оксидних
пл1вок, анодноУ обробки для видалення фазових складових покриття, реверсних режим!в
катодного осадження сплав!в, використанш нестационарного 1мпульсного електрол!зу для
оксидування сталей у розчинах пол!валентних юшв метал!в.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЩНШСТЬ РЕЗУЛЬТАТА (до 10 рядюв)
Розробка нових способ!в електрох1м1чного оксидування титанових сплатв дозволить
одержати захисш двошаров! оксидн! покриття з бар'ерним захисним шаром 1 пористим
шаром з регулярним розташуванням пор, як! можна використовувати як 1нертн1 покриття
медичних 1мплантат1в, п!дшар для нанесения лакофарбових або гальван!чних покритт1в,
матриць для заповнення для формування каталЬичних або б1осум1сних покритт!в.
Використання запропонованих способов одержання функц!ональних покритт1в сплавами
дозволить знизити витрати на 5-15 %. Нов! способи оксидування легованих сталей дозволять
у 1,5-2 рази зб1лыпити термш експлуатац!! енергетичного обладнання.

Кер1вник проекту

Олекс1й
Шдпис

АндрШ МАРЕНКО


