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(укр.)  
Розроблено технологію виготовлення композиційних керамічних та 

металокерамічних надміцних (40 ГПа міцність при стисненні) надтвердих (30 ГПа) 
армованих матеріалів на основі карбіду бору та бориду титану чи алюмінію, 
наноструктурного В6О методом гарячого пресування. Встановлено, що зміна 
технологічних параметрів процесу гарячого пресування дозволяє контролювати хімічний, 
фазовий склад та структуру (розмір зерен, геометричні розміри армуючої складової). 
Досліджені механічні властивості армованих керамічних матеріалів та доведено 
перспективність використання для виготовлення принципово нового класу керамічних та 
металокерамічних композитів, що здатні ефективно працювати в умовах високих 
динамічних навантажень. Розроблено армований металокерамічний композит Ті-ТіВ який 
показав підвищені механічні і функціональні характеристики при експериментальних 
випробуваннях в умовах інтенсивного абразивного зносу та ударних навантаженнях при 
високих швидкостях. Завдяки армуванню у розробленому композиті спостерігається 
збільшення міцності більш як у два рази, що дозволяє використовувати матеріал в якості 
підпору при виготовлення бронепластин. Більш того матеріал володіє ефектом 
самозаточування, що дозволяє значно збільшити час безперервної експлуатації ріжучих 
пластин і, таким чином, значно підвищити продуктивність різання, що робить даний 
матеріал конкурентоспроможним на світових ринках наукоємної продукції. 

(рос.) 
Разработана технология изготовления композиционных керамических и 

металлокерамических сверхпрочных (40 ГПа прочность при сжатии) сверхтвердых (30 
ГПа) армированных материалов на основе карбида бора и боридов титана или алюминия, 
наноструктурного В6О методом горячего прессования. Установлено, что изменение 
технологических параметров процесса горячего прессования позволяет контролировать 
химический, фазовый состав и структуру (размер зерен, геометрические размеры 
армирующей составляющей). Исследованы механические свойства армированных 
керамических материалов и доказана перспективность использования для изготовления 
принципиально нового класса керамических и металлокерамических композитов, 
способных эффективно работать в условиях высоких динамических нагрузок. Разработан 
армированный металлокерамический композит Ті-ТіВ который показал повышенные 
механические и функциональные характеристики при экспериментальных испытаниях в 
условиях интенсивного абразивного износа и ударных нагрузках при высоких скоростях. 
Благодаря армированию в разработанном композите наблюдается увеличение прочности 
более чем в два раза, что позволяет использовать материал в качестве подпора при 
изготовлении бронепластин. Более того материал обладает эффектом самозатачивания, 
что позволяет значительно увеличить время непрерывной эксплуатации режущих частей 
и, таким образом, значительно повысить производительность резания, делает данный 
материал конкурентоспособным на рынке режущих материалов. (англ.) 



The technology of manufacturing of ceramic and metal superstrength composites (40 GPa 
compressive strength) superhard (30 GPa) reinforced materials based on boron carbide and 
boride of titanium or aluminum, nanostructured B6O by hot pressing. It is established that 
changing technological parameters of hot pressing allows controlling chemical, phase 
composition and structure (grain size, the geometric dimensions of the reinforcing component). 
It is shown that the reinforced ceramic materials have high mechanical properties and the use of 
proven prospects for making a fundamentally new class of ceramic and metal composites, able to 
work effectively under high dynamic loads. Developed new reinforced Ti-TiB composite 
showed improved mechanical and functional properties in experimental trials in heavy abrasion 
and shock loads at high speeds. Due to the effect of reinforcement the strength of the developed 
composite increases in over twice, Moreover due to the reinforcement in the composite the self-
sharpening effect was developed and observed. It can significantly increase the time of 
continuous operation of cutting parts and thus significantly improve the performance of cutting, 
which makes the material competitive in market of cutting materials. 
. 

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.  
- Патент на корисну модель Спосіб отримання керамічного бронематеріалу на основі 
карбіду бора та дибориду титану Лобода П.І., Богомол Ю.І., Солодкий Є.В. Троснікова 
І.Ю. подано заявку 

- Патент на корисну модель № 99564 Спосіб отримання керамічних евтектичних 
порошків на основі гексабориду лантану методом відцентрового плазмового 
розпилення Автори: Лобода П.І., Богомол Ю.І., Білий О.І., Соловйова Т.О., Ремізов 
Д.О. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 
10.06.2015. 

- Патент на корисну модель № 99563 Спосіб отримання керамічних евтектичних 
порошків на основі карбіду бору методом відцентрового плазмового розпилення 
Автори: Богомол Ю.І., Лобода П.І., Білий О.І., Головенько Я.Б., Соловйова Т.О., 
Ремізов Д.О. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 
10.06.2015. 
5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Результати відповідають світовому рівню. Створено нову композиційну броню, 

виготовлені та випробувані  бронежилети 6-го класу захисту та елементи навісних 
засобів захисту техніки. Головними перевагами  створеної композиційної броні перед 
аналогами світових виробників є: на 40% легший за металеві, четвертого класу захисту; на 
20% легший за полімерокерамічний аналог «Корсар М3мк-1А-6»; вага пластини 
розмірами 250Х300  не перевищує 3,5 кг; простота і високопродуктивна технологія 
виготовлення; ремонтопридатність (забезпечується можливістю заміни пошкоджених 
керамічних елементів); нижча в два рази вартість спечених керамічних елементи в 
порівнянні з гарячепресованими аналогами; висока технологічність монтажу на техніку, 
дозволяє застосовувати технології зварювання, клепанням, наклеювання, болтового 
з’єднання.  

6. Економічна привабливість для просування на ринок 
Створена та реалізовано в дослідно-промисловому масштабі технологія 

виготовлення прокату із армованого титану з міцністю 900-1000 МПа на розтягування та 
пластичністю 18%, що дозволило його використати як основу металокерамічної броні, для 
виготовлення бронежилетів, навісної металокерамічної броні, саперних лопат, бойових 
ножів, що самозаточуються, ножів для подрібнення пороху, розрізання паперу, гуми, 
механічної обробки композиційних вуглець-вуглецевих, вуглець-полімерних, скло- 
полімерних композитів тощо. 

 Вироби із армованого титану на 40 % легші за сталеві, а термін експлуатації в 
промислових умовах на порядок більший. 



7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 
Розроблена нова композиційна броня з армованих керамічних та металокерамічних 
матеріалів може застосовуватися для захисту від вогнепальної зброї як людини, так і 
техніки. Розроблений новий композиційний армований металокерамічний матеріал на 
основі титану може використовуватися на підприємствах та в організаціях різних галузей 
промисловості: машинобудуванні, авіа і суднобудуванні, текстильній, паперовій та 
деревообробній промисловостях, де широко розповсюджені технології різання різного 
роду матеріалів і гостро стоїть проблема підвищення ефективності виробництва. Також 
може застосовуватися для виробництва компонентів вогнепальної та холодної зброї. 

8. Стан готовності розробки. 
Розроблені та виготовлені експериментальні зразки бронепластин. Проведено 

балістичні випробування по результатам яких складено акти. Проведена дослідно-
промислова апробація різального інструменту. 

9. Існуючі результати впровадження. 
Розроблені армовані керамічні матеріали В4С-ТіВ2 та В4С-SiC були використані 

при розробці та виготовленні сегментів кромок повітрозбірника ПВРД (робочі 
температури 1200 °С) (г/д № 1002-15) на Державному Підприємстві «Конструкторське 
бюро «Південне» імені М.К.Янгеля», м. Дніпро. Також ці матеріали при виготовленні при 
розробці корпуса камери рідинного апогейного двигуна РД840 в рамках г/д № 380-15 з ДП 
«КБ «Південне». 
Металокерамічний композиційний матеріал Ті-ТіВ був використаний при виготовленні 

сегментів ножа для різання гофрованого картону на Панінківській картонно-паперовій 
фабриці Хмельницької області. 

10. Форма участі інвестора (яка краща форма участі в реалізації результатів 
проекту інвестора: частка в проекті %, частка від прибутку %, інше) 

11. Обсяг інвестицій (необхідна для результатів проекту сума інвестицій у доларах 
США). 

12. Мета інвестицій (розширення бізнесу, створення нового підприємства, інше). 
Створення нового підприємства, або модернізація виробництва на базі існуючого. 
13. Назва організації, телефон, Е-mail 

НТУУ”КПІ”, інженерно-фізичний факультет, кафедра високотемпературних 
матеріалів та порошкової металургії, 

Тел. (044) 406-82-15, decan@iff.kpi.ua 
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