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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Нові матеріали на основі інтерметалічних сполук” є навчальної 

дисципліною та входить у цикл дисциплін, які читають студентам хімічного факультету 

спеціальності 102 Хімія освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Згідно з навчальним 

планом на її вивчення відводиться 135 годин: лекції – 16 год, лабораторні роботи – 32 год, 

самостійна робота – 87 год. 

 Структура навчальної дисципліни складається з одного модуля і таких змістових 

модулів: 

1. Змістовий модуль 1. Загальні принципи використання інтерметалічних 

сполук (IMC), електрохімічно та гідрогенсорбційно активні матеріали. 

2. Змістовий модуль 2. Матеріали з покращеними механічними, тепловими, 

транспортними та магнітними характеристиками. 
Упродовж семестру студенти пишуть дві контрольні роботи, за якими перевіряються 

знання теоретичного матеріалу та вміння розв’язувати задачі. Студенти, які не писали 

контрольних робіт, або не виконали лабораторних робіт, передбачених планом до складання 

іспиту з дисципліни “ Нові матеріали на основі інтерметалічних сполук” не допускаються. 

 У процесі навчання студенти повинні оволодіти всіма розділами програми. Питання 

програми, які не розглядались на лекціях студенти опрацьовують самостійно. Готуючись до 

лабораторних занять студенти повинні ознайомитись з теоретичним матеріалом, вивчити 

зміст лабораторної роботи та розв’язати задачі з відповідної теми. Лабораторний практикум 

має дати студентам навики експериментальної роботи в електрохімічній лабораторії, вміння 

спостерігати та пояснювати електрохімічні хімічні явища, систематизувати та застосовувати 

знання, робити обґрунтовані висновки. 

 Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна “Нові матеріали на основі 

інтерметалічних сполук ” базується на навчальних дисциплінах "Кристалохімія неорганічних 

сполук", "Вивчення внутрішньої будови речовин", "Металознавство", "Фізико-хімічний 

аналіз" та спецкурсу “Комп’ютерне програмування в матеріалознавстві”. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Нові матеріали на основі 

інтерметалічних сполук” є теоретичне і практичне ознайомлення з основними напрямками 

використання інтерметалічних сполук. 

Предмет навчальної дисципліни “Нові матеріали на основі інтерметалічних 

сполук” включає ознайомлення з основними класами сучасних магнітних, резистивних, 

гідрогенсорбційних, електрохімічно активних матеріалів та конструкційних. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати:  

- класифікацію металів і сплавів; 

- особливості синтезу та виробництва матеріалів; 

- основні характеристики електродних матеріалів; 

- основні параметри гідрогенсорбційних матеріалів ; 

- основні характеристики магнітних матеріалів; 

- основні характеристики резистивних матеріалів; 

- основні характеристики конструкційних матеріалів; 

- основні комп’ютерні програми, необхідні для обчислення результатів досліджень 

            матеріалів. 

Студент повинен вміти:  

- синтезувати матеріал (сплави, інтерметалічні сполуки);  

- провести термічну обробку матеріалу; 

- підготувати матеріал для фазового та структурного аналізу; 

- підготувати матеріал для магнітних, резистивних, гідрогенсорбційних, 
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            та електрохімічних досліджень; 

- провести магнітні, резистивні, гідрогенсорбційні, електрохімічні дослідження; 

- опрацювати отримані результати.  

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Спеціальна навчальна дисципліна 

“Нові матеріали на основі інтерметалічних сполук” є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", ґрунтується на базових 

навчальних дисциплінах "Кристалохімія неорганічних сполук", "Вивчення внутрішньої 

будови речовин", "Металознавство", "Фізико-хімічний аналіз" та спецкурсу “Комп’ютерне 

програмування в матеріалознавстві”. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи використання інтерметалічних сполук 

(IMC), електрохімічно та гідрогенсорбційно активні матеріали. 

Тема 1. Вступ. Загальні принципи використання IMC в промисловості. Класифікації 

інтерметалічних сполук (ІМС) за галузями практичного використання. Проблеми синтезу 

високочистих інтерметалідів. Промисловий синтез. Методи контролю складу і структури та 

інших характеристик ІМС (XRD, DTA, DSC,. EDAX). 

Тема 2. Eлектрохімічні властивості інтерметалідів. Первинні та вторинні хімічні 

джерела струму (ХДС) на основі ІМС. Металгідридні та літієві джерела струму. Основні 

технічні характеристики.. 

Тема 3. Анодні та катодні матеріали на основі інтерметалічних сполук для метал-

гідридних та літієвих хімічних джерел струму. Основні вимоги до електродних матеріалів. 

Структурні характеристики анодів та катодів.  

Тема 4. Неорганічні електроліти. Іонні розплави та тверді електроліти. Електроліти на 

основі органічних апротонних розчинників. Сепаратори. Конструкційні та струмовідвідні 

матеріали. 

Тема 5. Електрохімічне та газове гідрування. Механізми процесів. Гідриди та 

гідридоутворення. Структурні особливості гідридоактивних інтерметалідів. Р-С-Т діаграми. 

Використання гідридоактивних ІМС у промисловості..  

 

Змістовий модуль 2. Матеріали з покращеними механічними, тепловими, 

транспортними та магнітними характеристиками. 

 

Тема 6. Матеріали на основі інтерметалічних сполук з покращеними механічними 

властивостями. Пружність та деформація. Тверді та надтверді сплави. Жаростікість. Легкі та 

надлегкі сплави. 

Тема 7. Теплові властивості ІМС. Ентальпія та теплоємність. Теплопровідність. 

Методи вимірювання ентальпії, теплоємності та теплопровідності. Диференціальний 

термічний аналіз (ДТА) та диференційна скануюча калориметрія. Теплове розширення 

сплавів. 

Тема 8. Транспортні властивості інтерметалідів. Використання ІМС у резисторах, 

терморезисторах та у напівпровідниках. Надпровідність. 

Тема 9. Магнітні матеріали на основі інтерметалічних сполук. Магнітні властивості 

ІМС. Магнітна анізотропія. Класифікація магнетиків та методи їх дослідження. 

 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Бодак О.И., Гладышевский Е.И. Тройные системы, содержащие редкоземельные металлы. – 

Львов: Вища школа, 1985. – 328 с. 
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2. Томилов А.П. Прикладная електрохимия. М., 1984. 

3. Кедринский И.А. Литиевые источники тока. М., 1985.  

4. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов. М., Металлургия. 1983. 

5. Физическое металловедение. (под ред. Р.Кана). М., Мир. 1968. 

6. Захаров А.П. Взаимодействие водора с металлами. М., Наука, 1987. 

7. J.O.Bsenhard. Handbook of battery materials. Wiley-VCH. 1999.  

8. E.A.Oстровидов, Н.Ф.Волынец. Химия. Химические источники електрической энергии. 

Санкт-Петербург. СЗПИ 2000. 24 с. 

9. Lewandowski, Witold M. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, W-wa 2006 

10. Ternary Alloys (+Binary + Quaternary Systems. Evaluated Constitutional Data, Phase 

Diagrams, Crystal Structures and Aplications of Lithium Alloy Systems). G.Effenberg, 

F.Aldinger, O. Bodak (Editors) and W.Pavlyuk (Associate Editors). VCH, D-69496 Weinheim 

(Germany). Volume 14. 458 pages (1995).  

11. Ternary Alloys (+Binary + Quaternary Systems. Evaluated Constitutional Data, Phase 

Diagrams, Crystal Structures and Aplications of Lithium Alloy Systems). G.Effenberg, 

F.Aldinger, O. Bodak (Editors) and W.Pavlyuk (Associate Editors). VCH, D-69496 Weinheim 

(Germany). Volume 15. 458 pages (1995). 

12. Ternary Alloys: A Comprehensive Compendium of Evaluated Constitutional Data and Phase 

Diagrams  / Ed. by Effenberg G., Aldinger F., Rogl P. - MSI, Stuttgart (Germany), Vol.18.  430 

pages (2001). 

 

Додаткова: 

1. Гладышевский Е.И., Бодак О.И. Кристаллохимия интерметаллических соединений 

редкоземельных металлов. – Львов: Вища школа, 1982. – 255 с. 

2. Горелик С.С., Дашевский Я.А. Материаловедение полупроводников и металловедение. – 

М.: Металлургия, 1988. – 496 с. 

3. Дриц М.Е. Свойства элементов. / Справочник. – М.: Металлургия. – 1985. – 672 с. 

4. Мозберг Р.К. Материаловедение. – М.: Высшая школа, 1991. – 448 с. 

5. Parthé E., Gelato L., Chabot B., Penzo M., Cenzual K., Gladyshevskii R. TYPIX. Standardized 

Data and Crystal Chemical Characterization of Inorganic Structure Types. Heidelberg: Springer-

Verlag, 1993, Vol. 1-4, 1596 p. 

6. Пирсон У. Кристаллохимия и физики металлов и сплавов. – М.: Москва, 1977. – 420 с. 

7. Физическая химия неорганическых материалов / Под ред. Еременко В.Н. – К.: Наукова 

думка, 1988, - 328 с. 

8. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 

9. Chemistry of Metal and alloys 

 

Інформаційні ресурси 
1. Villars P., Cenzual K. (Eds.) Pearson’ Crystal Data, Crystal Structure Database for Inorganic 

Compounds. Materials Park (OH): American Society for Metals, 2007. 

2. Inorganic Crystal Structure Database (FindIt), 2008. 

3. www.sciencedirect.com 

4. http://www.nbuv.gov.ua/node/123 

 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Контроль за вивченням дисципліни “Нові матеріали на основі інтерметалічних сполук” 

проводиться за результатами двох контрольних робіт та практичного виконання і захисту 

лабораторних робіт. 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.nbuv.gov.ua/node/123
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5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

а) Типові завдання до іспиту 

1. Первинні та вторинні хімічні джерела струму (ХДС) на основі ІМС. 

2. Теплові властивості ІМС. Ентальпія та теплоємність. Теплопровідність. Методи 

вимірювання ентальпії, теплоємності та теплопровідності. 

3. Яка критична температура переходу у надпровідний стан для Nb3Sn:. 

а) 54 К,   б) 10.22 К,   в) 17.95 К,   г) 110.11 К.  

4. Яка із сполук є складовою електроліту для літієвих ХДС? 

a) Li2CO3    б) LiPF6,   в) Li2SO3,   г)LiNO2. 

5. Яка напруженість виникає під дією зовнішніх навантажень величиною 24 Кгс на 

зразок циліндричної форми сплаву діаметром 6 мм? 

 

б) Типові завдання до поточної контрольної роботи: 

1. Описати електрохімічні процеси які протікають у ХДС LiAl//TiS2 з апротонним 

органічним електролітом. 

2. Описати електрохімічні процеси які протікають у ХДС LaNi5//Ag2O з електролітом 

– 6 M розчин КОН. 

3. Обчислити скільки грамів водню буде абсорбовано при заряджені  ХДС 

LaNi5//Ni(OH)2 з електролітом – 6 M розчин КОН струмом 10 мА протягом 12 

годин?  

4. Обчислити скільки годин необхідно заряджати ХДС LaNi5//Ni(OH)2 з електролітом 

– 6 M розчин КОН струмом 50 мА щоб абсорбувалося 0,1 г водню? 

5. Описати електрохімічні процеси які протікають у ХДС Li4Si//MnO2 з апротонним 

органічним електролітом 

6. Обчислити скільки грамів водню буде абсорбовано при заряджені  ХДС 

TbNi5//Ni(OH)2 з електролітом – 6 M розчин КОН струмом 20 мА протягом 10 

годин? 

7. Обчислити скільки годин необхідно заряджати ХДС TbNi5//Ag2O з електролітом – 

6 M розчин КОН струмом 50 мА щоб абсорбувалося 0,07 г водню? 

8. Обчислити питому енергію ХДС з номінальною напругою 1,3В та вагою 3 г якщо 

його заряджали струмом 30 мА протягом 7 годин? 

9. Обчислити питому ємність ХДС вагою 5 г якщо його заряджали струмом 20 мА 

протягом 17 годин? 

 

в) Електронна база тестових завдань для проведення контрольних опитувань, 

іспитів та контрольних замірів знань. 


