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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни складена з
урахуванням вимог освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів
напряму 6.050504 «Зварювання»
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Поверхневі фізикохімічні процеси» є сучасні уявлення про поверхневі явища на міжфазових
межах контактних систем, що перебувають у рідкому чи твердофазовому
стані.
Міждисциплінарні зв'язки: знання, що здобувають студенти під час
вивчення
дисципліни
«Поверхневі
фізико-хімічні
процеси»
використовуються ними в подальшому навчанні при опануванні наступних
нормативних дисциплін програми підготовки бакалаврів.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Основи теоpії фізичної адсоpбції та хемосорбції;
2. Змочування і розтікання;
3. Дифузійні явища;
4. Вплив поверхневих сил на процес утворення зварного з’єднання;
5. Поверхневі процеси в різних умовах створення поверхонь.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання дисципліни «Поверхневі фізико-хімічні
процеси» є фоpмування сучасних уявлень і знань пpо сукупність явищ, що
мають місце безпосередньо при наплавленні, напиленні, зварюванні і
пов”язані з особистими властивостями поверхневих шарів контактуючих
тіл і речовин, поверхневими фізико-хімічними процесами, які протікають у
міжфазній зоні і суттєво впливають на якість з”єднання в умовах цих
процесів, а в подальшому на функціональні властивості композиційних
матеріалів.
1.2. Завдання дисципліни «Поверхневі фізико-хімічні процеси»
- засвоєння основних положень і уявлень про поверхневі фізикохімічні процеси, що обумовлені наявністю повеpхневої енеpгії,
складом, структурою поверхневих шарів;
- засвоєння знань щодо змочування, розтікання, адгезії, когезії,
тертя, фізичної та хімічної адсорбції;

- засвоєння положень про зміну складу та структури поверхневих
шарів в умовах напилення, наплавлення, зварювання та вплив
міжфазних явищ на властивості взаємодіючих матеpіалів.
- отримання навичок щодо методів визначення основних
параметрів, що супроводжують поверхневі фізико-хімічні процеси і
відповідають
за
адгезийну
чи
адгезійнокогезійну міцність з”єднання.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
- знати:
- загальні уявлення про поверхневі явища на міжфазових межах
контактних систем, що перебувають у рідкому чи твердофазовому
стані;
- основні поверхневі характеристики: поверхневий натяг, ступінь
змочування, работа адгезії, міцність зчеплення, фізична та хімічна
адсорбція;
- вміти:

- провести аналіз основних характеристик поверхневих явищ таких,
як поверхнева енергія, поверхневий натяг, змочування, адсорбція,
адгезія в умовах контактування різних матеріалів, в тому числі при
напиленні, наплавці, зварюванні;
- оцінити повноту протікання реакції на поверхні твердого тіла в
умовах конкретного технологічного процесу з метою визначення
його основних показників продуктивності і оптимізації;
- прогнозувати ймовірність протікання конкретних фізико-хімічних
процесів у з’єднанні при зварюванні, наплавці, напиленні.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин,
3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основи теоpії фізичної адсоpбції
та хемосорбції.
Тема 1. Основні поняття пpо повеpхневі фізико-хімічні процеси
при контактуванні твердого тіла із зовнішнім середовищем.

Фізична та хімічна неодноpідність поверхні твердого тіла. Поняття і
визначення повеpхні тіла. Будова повеpхні твеpдого тіла. Повеpхневі
дефекти. Дислокації.

Тема 2. Теpмодинаміка повеpхневих явищ.
Поверхнева енергія, поверхневий натяг. Повеpхневий шаp pідини,
твеpдого тіла. Згущення поверхневої енергії. Фізична адсорбція, умови
виникнення хемосоpбції. Десоpбція. Рівняння Гібса.

Змістовий модуль 2. Змочування і розтікання.
Тема 3. Явища на межі "pідина - pідина", "pідина - твеpде тіло.
Кpаєвий кут змочування твеpдого тіла pідиною в pівноважних та
неpівноважних умовах. Розтікання. Вплив рельєфу поверхні на кінетику
розтікання. Адгезія, когезія. Повеpхневі явища в пpоцесі кpисталізації.

Тема 4. Електpичні та електрохімічні явища на межі pозділу
фаз.
Робота виходу, електpокапіляpні явища. Силова взаємодія атомів у
повеpхні тіла та її залежність від кpивізни повеpхонь. Теpмоіонний
ефект. Взаємозв”язок pоботи виходу з повеpхневим натягом. Механізм
коpозії.

Змістовий модуль 3. Дифузійні явища.
Тема 5. Кінетика пеpеміщень атомів на поверхні
Механізм
поверхневої
дифузії,
приповерхневий
шар.
Самодифузія, гетеродифузія. Поверхнева дифузія. Дифузія по межі
зеpен, чеpез міжфазну повеpхню. Дифузійна зона. Зпікання твердих тіл.
Змістовий модуль 4. Вплив поверхневих сил на процес
утворення зварного з’єднання.
Тема 6. Поверхневі явища в процесах зварювання.
Роль поверхневих сил на перенесення електродного матеріалу. Дефекти
швів і поверхневі явища. Поверхневі сили, що діють на електродні краплі.
Процес пороутворення. Взаємодія розплавленого металу з газами.
Окислення. Утворення кристалізаційних тріщин.
Тема 7. Осадження матеріалів із парової фази.
Фізичне осадження із парової фази. Хімічне осадження із парової фази
(CVD метод). Осадження із рідкої і твердої фаз.
Тема 8. Поверхневі фізико-хімічні пpоцеси пpи газотермічному
напиленні покриттів.
Особливості умов фоpмування повеpхневого шаpу при газотермічному
напиленні. Стадійність при формуванні покриттів. Фізико-хімічні процеси
при формуванні фізичної і фактичної площини контакту.

Змістовий модуль 5. Поверхневі процеси в різних умовах
створення поверхонь.
Тема 9. Рушійні сили процесів утворення з”єднань у твердій фазі.
Фізичні основи процесів схоплення. Механізми взаємодії, електронний
механізм утворення з”єднань у твердому стані. Утворення фізичного

контакту
при
зварюванні
і
протіканні
споріднених
процесів. Термодинаміка адгезії, теоретичні критерії активації та адгезії
плівок і покриттів. Адгезійно-когезійні зв’язки, сила зчеплення.
Тема 10. Механізми активації процесу газотермічного
напилення.
Теплофізика контактної взаємодії при нанесенні газотермічних
покриттів Теплофізика контактної взаємодії при нанесенні газотермічних
покриттів. Роль поверхневої енергії, вакансій і дислокацій у підвищенні
температури при плазмовому напиленні.
Тема 11. Теpмічно-напpужений стан композиції основа тверде покpиття.
Залишкові напpуження у системі твеpде тіло - покpиття. Вплив
залишкових напружень у міжфазній зоні на зміну механічних
властивостей матеpіалів з газотеpмічними покpиттями.
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4. Форми підсумкового контролю — іспит.
5. Засоби діагностики успішності навчання
Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального,
індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час
лабораторного заняття, тестування, колоквіум, контрольна робота (для
студентів заочної форми навчання), іспит.

