
ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів 

кафедри Інженерії поверхні 
  (повна назва) 

факультету Зварювального факультету 
   (повна назва) 

від “28” січня 2019 року 

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі 13 Механічна інженерія 
по спеціальності 131 Прикладна механіка 
(перелік спеціальностей 2015) 

і включає наступні напрями: 
1. Дослідження поверхневих фізико-хімічних процесів і впливу структури та
фазового складу при напилюванні плазмових багатофазових покриттів із
керамічними і нанорозмірними складовими на адгезійно – когезійні, міцнісні,
демпфувальні характеристики та механізми деформації і руйнування
композиційної системи «основа – покриття»

2. Cтворення функціональних покриттів наплавленням та напиленням із
введенням у створений шар наноструктурних компонентів.

3. Розробка і дослідження плазмових пристроїв на складних
плазмоутворювальних сумішах та технологій з їх використанням, методів
керування параметрами і просторовим положенням потоків плазми в процесах
інженерії поверхні

4. Дослідження фізико-хімічних властивостей та розробка технологій
використання  воднево - кисневого полум’я для газотермічних процесів
обробки матеріалів

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри інженерії поверхні 

Прізвище  та 
ініціали 

аспіранта 

Рік вступу до 
аспірантури Тема дослідження Науковий керівник 

Світоч І. О. 2017 Плазмові багатофазні покриття з 
нанорозмірними складовими з 
підвищеними фізико-механічними 
характеристиками 

Копилов В. І. 



Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік 
пропонуються такі напрямки досліджень: 

№ 
п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник 

1. 

Єрко О. О. 
 Підвищення зносостійкості 
електроіскрових 
композиційних покриттів 
на основі керамічних 
матеріалів 

 – проведення комплексу 
фізико-хімічних і механічних 
досліджень поверхні покриттів 
до і після зношування; 
 – вивчення механізму 
зношування розроблених 
покриттів для різного складу із 
легуючих елементів електроду, 
для різних режимів тертя і 
способів нанесення покриттів; 
 – вивчення змінного по 
товщині шару, що формується 
на робочих поверхнях в процесі 
зношування, який забезпечує 
високі експлуатаційні 
характеристики покриття в 
цілому. 

Копилов В. І. 

2. 

Люшенко Є. О. 
Підвищення трибо 
технічних властивостей 
плазмових покриттів на 
основі керамічних 
дифузійно-легованих 
порошків з 
нанодисперсними 
складовими 

 – вивчення закономірностей 
формування і особливостей 
структури керамічних 
покриттів; 
 – вивчення електропровідності 
керамічних покриттів з 
наноскладовими; 
 – вивчення зносостійкості 
керамічних покриттів. 

Копилов В. І. 

3. 

Лопата О.В. 
Поліпшення 
функціональних 
властивостей газотермічних 
покриттів 
електроконтактною 
обробкою 

- Дослідження фізико-
технологічних процесів 
нанесення газотермічних 
покриттів; 
- Дослідження фізико-
технологічних процесів 
електроконтактної обробки 
- Дослідження механічних 
властивостей газотермічних 
покриттів зміцнених 
електроконтактною обробкою. 

Смирнов І.В. 

4. 

Розробка технології 
зміцнення поверхонь 
вакуумно-конденсаційними 
та іонно-плазмовими 
методами 

- Дослідження вакуумно-
кондесаційних методів 
нанесення покриттів 
- Дослідження іонно-
плазмових методів зміцнення 
поверхонь, зокрема іонного 
азотування. 
- Визначення механічних 
властивостей зміцнених 
поверхонь іонно-плазмовими 
методами. 

Смирнов І.В. 

5. Розробка технології -дослідження процесів Пащенко В.М, 



градієнтних покриттів із 
застосуванням плазмового 

напилення  

формування структури 
покриття при одночасному 
використанні двох різних за 

природою матеріалів; 
- створення спеціалізованого 

обладнання для реалізації 
технології напилення 

градієнтного покриття; 
- дослідження експлуатаційних 

та фізико-механічних 
характеристик плазмових 

градієнтних покриттів. 

6. 

Використання воднево-
кисневої плазми для 
газотермічних процесів 
обробки металлів. 

1Розробка та вибір обладнання для 
отримання воднево-кисневої 
плазми. 
2.Дослідження енергетичних 
параметрів ВКП для ГТПОМ. 
3.Дослідження металургійних, 
структурних перетворень в 
металах при плазмових  процесах з 
використання ВКП. 4. 
Технологічні аспекти 
використання ВКП для 
зварювання та споріднених 
процесів. 

Попіль Ю.С. 

7. 
Використання плазмових 
процесів для спалювання 
водовугільного палива. 

1. 1.Вибір та аналіз 
застосування способу для 
теплоагрегатів. 
2. 2.Розробка та вибір 
обладнання для отримання 
високоєфективного джерела 
нагріву. 
3. 3.Дослідження 
теплофізичних властивостей одно 
та дво фазних плазмових 
струменів. 
4. 4.Вибір енергетичних 
параметрів та виготовлення 
промислових зразків обладнання. 
5. 5.Розробка технології та 
її впровадження. 

Попіль Ю.С. 

 


