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Фізико-енергетичний факультет, спеціальність (напрям) 105 
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Семененко Володимир Єгорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 

Попередні 

умови для 

вивчення 

дисципліни 

Загальна та теоретична фізика, вища математика 

Опис 

Мета дисципліни. Мета викладання навчальної дисципліни: 

  Виявити термодинамічні та кінетичні умови, що виникають при взаємодії 

конструктційних матеріалів з газовою та рідинними середовищами. Знайти 

умови стабільності фаз при визначеній температурі та складах їх структури, 

кількісний склад, що має місце в різних умовах гомо- та гетерогенного 

зародження. Обґрунтувати металевий стан речовини. Кінцева мета- сформувати 

у студента загальну компетентність фізика-науковця, спеціаліста в галузі 

“прикладна фізика. 

Основні завдання вивчення дисципліни 

Вивчити структурно-фазові зміни, що виникають при виробництві та 

експлуатації пристроїв нетрадиційної енергетики , їх класифікацію, 

взаємозв’язок з електронною та кристалічною структурою металів та сплавів. 

Ознайомитись з різними методами побудови діаграм стану ( термодинамічними 

та експериментальними), кінетикою твердіння моно- та гетеро фазних систем 

сплавів, послідовність та результати фазових перетворень I та II роду в 

твердому та рідинному стану( монотектичні, алотропічні, евтектичні, 



перитектичні тощо), процес твердіння, умови їх практичного застосування 

Віявити взаємозв’язок дендритного та комірчастого росту металевих сплавів з 

процесами ліквації та методами термічної обробки, що ліквідує неоднорідність 

структури конструкційних матеріалів. Визначаєтся вплив на ці явища фізичної, 

кінетичної та термодинамічної сумісності компонент сплавів. Обгрунтувати 

основні принципи створення різних сталей на основі системи залізо-вуглець, 

особливості фазових перетворень в багатокомпонентних системах, ознайомити 

з сучасними методами вакуумних та нетрадиційних енергозберігаючих 

технологій. Створення сучасних композиційних та наноматеріалів нової 

техніки. 

Очікувані результати навчання. Заплановані результати навчання: 

Розвиток фізичних уявлень щодо процесів, що впливаю на поверхневий 

стан речовини. Ознайомитися з процесами взаємодії конструкційних  

матеріалів з навколишнім середовищем (процеси фізичної та хімічної 

сорбції, розчинення газів в матеріалах та їх плив на фізіко-механічні 

властивості пристроїв нетрадиційної енергетики. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Металевий та хімічний стан речовини 20 

2 Діаграма рівноваги та структура сплавів 40 

 Разом   60 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Приведіть приклади систем сплавів, які утворюють 

безперервні та обмежені тверді розчини.  

 

8 

2 Поясніть вплив складу сплаву на ступінь упорядкування. 12 

 Разом   

 
Методи контролю результатів навчання Поточне опитування, тестування, оцінювання 

виконання самостійних домашніх завдань, підсумковий комбінований  письмовий залік. 
 

Мова викладання. державна 

 


