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Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних та 
лабораторних  занять висилаються кожному студенту по 
електронній пошті. Контрольні примірники передаються 
методисту кафедри для збереження в електронній бібліотеці 
кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань щодо фізики вакууму та 

обладнання для нанесення функціональних покриттів вакуумно-конденсаційними методами 

(ВКНП) та набуття студентами умінь використовувати, впроваджувати та адаптувати до 

конкретних умов технологічні процеси нанесення покриттів згаданими методами. 

Предмет дисципліни – обладнання для нанесення функціональних покриттів вакуумно-
конденсаційними методами. 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

Загальні компетентності: 

1) Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.(ЗК 2) 
2) Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 3) 
3) Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 7) 
4) Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК 12) 

http://rozklad.kpi.ua/
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Фахові компетентності: 

1) Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та 

методів математики, природничих наук і прикладної механіки (ФК1) 

2) Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності 
використання нових технологій і технічних засобів. (ФК3) 

3) Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію 
технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації (ФК4) 

4) Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що 
ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, 
а також базових знаннях суміжних наук. (ФК10) 
 

Програмні результати навчання 

1. Використовувати знання теоретичних основ механіки рідин і газів, теплотехніки та 

електротехніки для вирішення професійних завдань (РН 2); 

2. Знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, електротехніку, 

електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки на рівні, 

необхідному для виконання інших вимог освітньої програми (РН 9); 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння дисципліни «Вакуумно-конденсаційне нанесення покриттів» студент 
повинен мати базові знання з дисциплін: 

 Хімія; 

 Загальна фізика; 

 Технологія металів та матеріалознавство; 

 Деталі машин; 

 Прикладна механіка 

На результатах навчання з «Вакуумно-конденсаційне нанесення покриттів» базуються 
дисципліни: 

 Фізико-хімічних основ нанесення покриттів та модифікації поверхні; 

 Теорія та практика створення функціональних покриттів; 

 Основи інженерії поверхні. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Вступ 
Розділ 1. Фізичні основи вакуумної техніки 
1.1. Фізика вакууму. Газові закони. 
1.2. Поняття про ступені вакууму 
1.3. Сорбційні явища у вакуумі. 
1.4. Перенесення теплоти у вакуумі. 
1.5. Конденсація та випаровування. 
 
Розділ 2. Фізичні процеси у вакуумі. 
2.1. Електричні явища в вакуумі. 
2.2. Тліючий розряд. Вакуумна дуга. 
2.3. Іскровий та коронний розряд 
 
Розділ 3. Основні елементи вакуумних установок 



3.1. Вакуумні системи установок. Основне рівняння вакуумної техніки. 
3.2 Загальна характеристика вакуумних насосів. 
3.3. Об'ємне і молекулярне відкачування. 
3.4. Пароструминні насоси. 
 
Розділ 4. Фізико-хімічні методи отримання вакууму. 
4.1. Вимірювання і контроль вакууму. 
4.2. Методи течі шукання. 
4.3. Вакуумні матеріали. 
4.4. Вакуумні мастила та робочі рідини. 
 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1. Смирнов І.В. Обладнання та технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів: 
навч. посіб / І.В. Смирнов, В.М. Пащенко – Х. : Мачулін, 2016. – 236 с. 

2. Кузьмичев А.И. Магнетронные распылительные системы. Кн.1. Введение в физику и 
технику магнетронного распыления. – К.: Аверс, 2008.– 244 с. 

3. Вакуумно-дуговые устройства и покрытия / А.А. Андреев и др. Харьков: ННЦ ХФТИ, 2005, 
236 с. 

4. Никитин М.М. Технология и оборудование вакуумного напыления. – М.: Металлургия, 
1992. –112 с. 

5. Розанов Л.Н. Вакуумная техника: Учебник для вузов. – М.: Высш. школа. 1990. - 320с 
6. Справочник оператора установок по нанесению покрытий в вакууме / А.И. Костржицкий и 

др. – М. : Машиностроение, 1991. - 175 с. 
 

Додаткова література: 
1. 1. Пащенко В.М., Кузнецов В.Д. Технологія газотермічного та вакуумно-конденсаційного 

нанесення покриттів. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 272 с. 
2. Аксёнов И.И. Вакуумная дуга в эрозионных источниках плазмы. Харьков: ННЦ ХФТИ, 2002. – 

212 с. 
3. Костржицкий А.И. Многокомпонентные вакуумные покрытия / А.И. Костржицкий, 

О.В. Лебединский – М.: Машиностроение, 1987. – 208 с. 
4. Анциферов В.Н. Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Учебник для вузов / 

В.Н. Анциферов, Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин и др. под ред. Б.С. Митина – М.: Металлургия, 
1987. – 792 с. 

5. Мовчан Б.А. Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме / Б.А. Мовчан, И.С. Малашенко 
– К.: Наукова Думка, 1983. – 232 с. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
1-й тиждень 
Лекція 1 Вступ. Мета і завдання дисципліни. Основні поняття та визначення.  
2-й тиждень 
Лекція 2 Введення в фізику вакууму. 
Лекція 3 Тиск газу на поверхню твердого тіла. 
3-й тиждень 
Лекція 4 Газові закони. Розподіл молекул за швидкостями. 
4-й тиждень 
Лекція 5 Поняття про ступені вакууму. Середня довжина вільного пробігу. 



Лекція 6 Сорбційні явища у вакуумі. 
5-й тиждень 
Лекція 7 Конденсація та випаровування. 
6-й тиждень 
Лекція 8  Перенесення теплоти у вакуумі. 
Лекція 9 Фізичні процеси у вакуумі. 
7-й тиждень 
Лекція 10 Електричні явища в вакуумі. 
8-й тиждень 
Лекція 11 Тліючий розряд  
Лекція 12 Іскровий та коронний розряд. 
9-й тиждень 
Лекція 13 Вакуумна дуга. 
10-й тиждень 
Лекція 14 Загальна структура вакуумних установок. 
Лекція 15 Вакуумні системи установок. 
11-й тиждень 
Лекція 16 Процеси відкачування газу.  
Лабораторна робота №1 
Дослідження швидкодії вакуумної системи установки для напилення покриттів УВН-61П2 
12-й тиждень 
Лекція 17 Основне рівняння вакуумної техніки. 
Лекція 18 Елементи вакуумних систем. 
13-й тиждень 
Лекція 19 Загальна характеристика вакуумних насосів. 
Лабораторна робота №2 
Дослідження швидкодії вакуумної системи установки іонно-плазмового напилення АНГА-1 
14-й тиждень 
Лекція 20 Об'ємна відкачка вакууму. 
Лекція 21 Молекулярна відкачка вакууму. 
15-й тиждень 
Лекція 22 Пароструминні насоси. 
Лабораторна робота №3 
Визначення швидкості осадження металевих плівок методом магнетронного розпилення 
16-й тиждень 
Лекція 23 Фізико-хімічні методи отримання вакууму. 
Лекція 24 Вимірювання і контроль вакууму. 
17-й тиждень 
Лекція 25 Методи течі шукання. 
Лабораторна робота №4 
Відпрацювання техніки напилення покриттів іонно-плазмовим методом 
18-й тиждень 
Лекція 26 Вакуумні матеріали. 
Лекція 27 Вакуумні мастила та робочі рідини. 

 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

Види самостійної роботи: 



6.1. Підготовка до лабораторних робіт, обробка і оформлення даних, отриманих при їх 
виконанні – 2 години на кожну лабораторну роботу (всього – 8 год.). 

6.3 Підготовка до іспиту – 30 год. 

6.4 Підготовка до лекцій – 1 година на кожну лекцію (всього – 27 год.) 

6.5 Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

- Дифузія в газах. 

- Кінетика та термодинаміка тонких плівок. 

- Підготовка поверхні деталей перед напиленням. 

- Нанесення однокомпонентних та багатокомпонентних покриттів у вакуумі. 

- Автоматизація обладнання для напилення покриттів в вакуумі. 
 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни КООРДИНАЦІЯ РОБІТ У ЗВАРЮВАННІ є складовою частиною 
загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і 
студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій і практичних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять з 
поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і практичних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На екзаменах 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 
викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях і практичних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На практичних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Практичні заняття виконуються командами студентів (підгрупами) в формі ділової гри. 
Склад команди визначають студенти за погодженням з викладачем. Закінчені 
результати виконання кожного практичного заняття демонструються викладачеві на 
наступному занятті. Захист виконання повного комплексу практичних занять 
здійснюється командою студентів на останньому занятті і є обов'язковою умовою 
допуску на екзамен. 

 Практичні заняття повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії. 
Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для 
повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 
і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 



Семестровий контроль: іспит. 
Умови допуску до семестрового контролю: виконання та захист лабораторних робіт. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 1. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 1 бал × 26= 26 балів. 

 Виконання та захист лабораторних робіт оцінюється ваговим балом – від 1 до 4. 

Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи складає: 4 бали × 4 = 16 балів. 

 Виконання модульної контрольної роботи оцінюється – від 1 до 4 балів. Максимальна 

кількість балів за дві модульної контрольної складає: 4 бали х 2 = 8 балів. 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=26 + 16 + 8 = 50 

балів. 

 Екзаменаційна складова шкали дорівнює: RE = 50 балів. 

 Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC + RE = 100 балів. 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль:  

1) Які розміри має нано масштаб та якими факторами обмежений його діапазон? 
2) У чому полягає фізична сутність понять тиску і температури газу ? 
3) Чим визначається максимальна теоретична швидкість відкачки вакуумних насосів і як вона 

залежить від тиску ? 
4) Чому всі гази і пари у вакуумній техніці розглядаються як ідеальні? 
5) У чому полягає закон Дальтона ? 
6) Які одиниці вимірювання тиску застосовуються у вакуумній техніці ? 
7) Яке співвідношення між найбільш імовірною, середньоарифметичною і 

середньоквадратичною швидкостями молекул ? 
8) Як залежить середня довжина вільного пробігу молекул від тиску газу ? 
9) У чому відмінність між основними степенями вакууму ? 
10) У чому відмінність між фізичною адсорбцією і хемосорбцією ? 
11)  Чим визначається час адсорбції газу на поверхні твердого тіла ? 
12)  Який зв'язок між тиском насиченої пари розчину і концентрацією розчиненої в ньому 

речовини? Закон Рауля. 
13)  Як залежить розчинність газів у твердих тілах від температури і тиску ? 
14)  Механізми конденсації молекулярних пучків на підкладці ? 
15)  Способи перенесення теплоти в низькому, середньому і високому вакуумі ? 
16)  Режими течії газів у вакуумних системах ? 
17)  Які ви знаєте способи іонізації газів ? 
18)  Чому мінімум пробивної напруги у вакуумі знаходиться в області середнього вакууму ? 
19)  Поняття дуговий розряд, вакуумна дуга. 
20) Класифікація установок вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів. 
21) Наведіть загальну схему вакуумної системи установки для напилення покриттів. 



22) Основні параметри вакуумних насосів ? 
23) В чому практичне значення основного рівняння вакуумної техніки. 
24) Принцип дії та типи наносів об'ємної дії. 
25) Принцип дії та типи наносів інжекторного дії. 
26) Принцип дії та типи молекулярних вакуумних наносів. 
27) Принцип дії та типи сорбційних електророзрядних вакуумних наносів. 
28) Типи вакуумних робочих камер і вимоги, що пред'являються до них. 
29) Типи вакуумних ущільнень (з'єднань) і вимоги, що пред'являються до них. 
30) Класифікація вакуумметрів і області їх застосування. 
31) Охарактеризуйте методи течопошуку. 
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