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Тривалість надійної роботи ?

Сила тертя – навантаження - температура
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50000 годин
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50 годин



Співвідношення твердості та зносостійкості 
матеріалів



Історія розвитку інструментальних матеріалів 
2021 , Армовані керамічні та 
металокерамічні  матеріалиАрмовані керамічні та металокерамічні матеріали -

беззаперечний пріоритет Українських вчених



Механізм зношування та шляхи зміцнення 
твердих сплавів

WC

Co

Найбільш поширений

Новий клас армованої 
металокераміки

Тверда складова

Металева зв'язка із Co

Твердість 22 ГПа

0,5 ГПа

WC                 22 ГПа

WC-W2C        30 ГПа

B4C-TiB2 40 ГПа

Тверда складова

Металева зв'язка

Високоентропійний сплав
AlNiCoFeCrV

12 ГПа

Твердість високоентропіного сплаву на порядок вища за твердість зв'язки із кобальту!

Твердість армованої кераміки в 1,5-2 рази вища за твердість карбіду вольфраму!

Зношується (вимивається) переважно м'яка металева зв'язка 
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B
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Армовані керамічні композити, по міцності не поступаються, а по твердості в 3-4 рази 
перевищують тверді сплави та карбід вольфраму

σ, MPa 1500

Hμ, GPa 35

K1cHμ, 

MPa m1/2

8.9

K1cBend, 

MPa m1/2

25-30

A-A

B-B



СПІВВІДНОШЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
НОВОГО КЛАСУ АРМОВАНИХ КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ І МАТЕРІАЛІВ  СУЧАСНОЇ КЕРАМІЧНОЇ 

БРОНІ ТА МЕТАЛООБРОБНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Міцність на згин, MПa

Твердість, ГПа

1 – ШВИДКОРІЗАЛЬНІ СТАЛІ;
2 – ТВЕРДІ  СПЛАВИ;
3 – КЕРАМІКА – сучасна керамічна броня;
4 – НІТРИД БОРУ;
5 – ПОЛІКРИСТАЛІЧНИЙ АЛМАЗ;
6 – армовані керамічні композити

Al2O3
B4C



 

Броня 
композиційна

Армовані металокерамічні 
матеріали

Високотемпературні  конструкційні Інструментальні Триботехнічні

Ущільнення гідросистем 
високого тиску

Бронебійні боєприпаси

Бронебійні осердя всіх калібрів

Різальні пластини,
Фільєри, бурильні коронки

прокатні валки

Ракетна військова техніка та озброєння

Області  застосування  нового класу армованих металокерамічних матеріалів



9

Еволюція конструкційних високотемпературних матеріалів для 

виготовлення деталей  газотурбінних двигунів 



Сопла для ракетної техніки



Відстань 50 м
15 мм

Бронеплита

Бронебійні осердя

Бронебійні осердя із нового класу армованої
металокераміки 

Швидкість польоту кулі 850 м/с

Пробиття

Не пробиття 

Фрагментація

Аналог країни агресора

Більша пробивна здатність і менший знос ствола



10 м

Бронебійні осердя

Бронезахист з армованої кераміки

Швидкість осердя 850 м/с

Не пробиття

Найвищий рівень захисту і проста дешева низькотемпературна (до1500 оС)
технологія виробництва бронеплит.



Різці оригінальні W6/20X з твердосплавним наконечником 
для дорожніх фрез.Легко встановлюються і 
демонтуються.Покращена циліндрична форма 
наконечника. Наконечник в масивному 
виконанні,виготовляється з грубозернистого зносостійкого 
карбіду вольфраму Призначені для зрізання асфальтних 
покриттів . Посадочне місце 20 мм. 

від 130 грн/шт 
Виробник
Wirtgen(Німеччина)

Програма  “Велике будівництво”
Запчастини на фрезерні дорожні машини

https://prom.ua/ua/brands/Wirtgen


• Ножі на комбайни марки John Deere

Імпортуються запчастини до сільськогосподарської техніки

Диски на борони, долота, леміхи та б.ін.



Імпортовано в Україну за перше 
півріччя 2021 р. в млн. грн.

Ввозиться на 10-12 
млрд. грн. за рік



Проривні напрямки розвитку економіки та швидкого 
наповнення бюджету країни – технології виробництва нових 
порошкових,  композиційних матеріалів та виробів.

-Виробництво основного конструкційного 
матеріалу сталі  формувало 

30% бюджету країни

- Світовий ринок нових композиційних
матеріалів в 3-4 рази більший за ринок сталі



Проривні напрямки розвитку економіки та 
швидкого наповнення бюджету країни –
технології виробництва нових порошкових,  
композиційних матеріалів та виробів.

- з в 1000 разів меншими витратами енергоресурсів  буде 
надходити в бюджет гривна від  виробництва за проривними 
порошковими технологіями в порівнянні з надходженнями від 
традиційного металургійного виробництва;  
- проблеми імпортозаміщення в виробництві озброєння та 
військової техніки вирішуватиметься на 
принципово вищому технологічному, технічному та 

економічному рівнях ніж в країни агресора;
- в 1000 разів і більше зменшяться кількість  шкідливих викидів в 

атмосферу. 



Академік НАН України Петро ЛОБОДА

Створення нових матеріалів та проривних 

технологій – основа швидкого наповнення 

бюджету, зміцнення економіки, 

обороноздатності та незалежності України, 

екологічної безпеки планети


