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АНОТАЦІЯ. Описані особистості структур наноматеріалів, їхній вплив на властивості виробів, дана 

характеристика цих властивостей, показана сутність технологій  виготовлення  наноструктурних 
конструкційних деталей і наведено приклади застосування їх у машинобудуванні. 

Ключові слова: наноматеріали,конструкційні наноматеріали,наночастинки, нанотехнології.  
 
АННОТАЦИЯ. Описаны особенности структур наноматериалов, их влияние на свойства изделий, 

дана характеристика этих свойств, показана сущность технологий изготовления наноструктурных 
конструкционных деталей и приведены примеры применения их в машиностроении. 

Ключевые слова: наноматериалы, конструкционные наноматериалы, наночастицы, нанотехноло-
гии. 

 
SUMMARY. Purpous. Analyzed the latest advances in research and development of modern constructional 

nanomaterials. Methodology/approach. Used the results of studies published in articles, books, and internet. 
Finding. Analyzed the structural elements that are used in the development of nanomaterials. There are ways of 
manufacturing of nanomaterials, as well as problemy who have  overcome in their implementation. Shows the ef-
fect of the structural bits and pieces on the mechanical and other properties of nanomaterials. It is noted that the 
nanomaterials are characterized by high values of hardness (2 ... 7 times), tensile strength and yield strength (2 ... 
8 times) exhibit superplasticity effect in metals and ceramics with plasticity. The properties of nanomaterials and 
created their primenenie. Reserch limitations/implication. The use of nanomaterials in structural engineering 
will create a machine with a smaller mass and offer large operational reliability.  Originality/value. Creation of 
structural nanomaterials is the most demanded, but less-studied region of the structural material Science. Devel-
opment new nanotechnology engineering of nanomaterials is an important task modern engineering. 
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ВСТУП 
 

За останні два десятиріччя в науці сфор-
мувався  новий напрямок, пов'язаний з 
отриманням та  використанням речовин в 
наностані. Цей напрямок - ”Наночастки, на- 
но матеріали, нанотехнології, наноприст-
рої” - став одним з найбільш пріоритетних 
в науці і техніці. Йому приділяють значну 
увагу USA, Німеччина, Японія, Росія і т.д. і 
менш значну – Украина. За оцінками аме-
риканських експертів, обсяг продукції, в 
якій ключову роль відіграють наноматеріа-
ли і нанотехнології, до 2015 року досягне 1 
трильйона доларів USA.  

Відомо, що ”нано” – це приставка, яка 
показує, що вихідна величина повинна бути 

зменшена в мільярд разів, а коли мова йде 
про наноматеріали, треба звертати увагу на 
лінійні розміри, а саме - 1 нанометр – це 
мільярдна частина метра (1 нм =10-9 м). 
Отже  наноматеріали – це метали, немета-
ли, сталі, сплави, кераміка, композиційні 
матеріали і т.п., у яких структурні елементи 
(фази) хоча б в одному вимірі мають розмір 
менший ніж за 100 нм. В той же час відомо, 
що майже у всіх сучасних конструкційних 
матеріалів структурні елементи (фази) зна-
чно перевищують нанорозміри. Викорис-
тання таких матеріалів звичайно обмежу-
ється тим, що підвищення міцності приво-
дить до зниження пластичності. Дослі-
дження довели, що зменшення структурних 
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елементів до рівня нанорозмірів дозволяє 
створювати матеріали нового типу, які по-
єднують міцність і пластичність. Така зако-
номірність стосується не тільки металевих 
матеріалів, а і композитів і, навіть, керамі-
ки. Крім механічних характеристик у нано-
матеріалів у рази покращуються корозійна 
стійкість, зносостійкість та інші суттєві 
властивості. 

МЕТА СТАТТІ 
 

В роботі поставлена задача розкрити 
особистості структур наноматеріалів, їхній 
вплив на властивості виробів, а також дати 
характеристику цих властивостей, показати 
сутність технології виготовлення наностру-
ктурних деталей і навести приклади засто-
сування їх у машинобудуванні. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ 
 

Структура наноматеріалів. Струк-
турними елементами наноматеріалів мо-
жуть бути частинки порошків різної фор-
ми; волокна; дроти; плівки, які є достатньо 
нескладні фазові складові. Але можуть бу-
ти структурні наноелемен ти інших більш 
складних форм. Наприклад, більш склад-
ними є структурні елементи вуглецю, що 
зображені на рис. 1. Це, нанокон, нанохорн, 
нанотрубки, графен, фулерен. Фулерени 
також мають називу фулеріти. Фулерени - 
це cтійкі багатоатомні кластери вуглецю з 
числом атомів: 32, 44, 50, 58, 60,70 і більше. 
Форма фулеренів – порожниcтий сфероїд, 
грані якого утворюють п'яти- і шестикут-

ники. Найчастіше використовують фулерен 
С60, де 60 – число атомів вуглецю(рис. 1,д)  

До теперішнього часу визначено велику 
кількість різних вуглецевих нанообєктів з 
фантастичною (в прямому сенсі цього сло-
ва) різноманітністю структур і властивос-
тей. Наприклад, характерними  властивос-
тями геометрії нанотрубок є рекордні зна-
чення питомої поверхні (в середньому  
≈  1600 м2 / г для одностінних трубок) і від-
ношення довжини до діаметра  (100000 і 
вище). Великі значення  питомої поверхні 
характерні  також для інших меншскладних 
наноструктурних елементів, таких як час-
тинки порошків різної форми, волокна, 
дроти, плівки тощо. Великі розміри пи-
томої поверхні мають значний вплив на ме 
ханічні властивості наноматеріалів. 
Класифікація наноматеріалів. За анало-

гією з класифікацієї зміцнювачів ко-
мпозиційних матеріалів наноелементи мож-
на розділити на три групи: нульвимірні, од-
новимірні й двовимірні. До нульвимірних 
на-ноелементів відносяться наночастинки, 
нанозерна, нанокластери і інше, що мають 
у тривимірах нанорозміри. Одновимірні 
елементи – це нановолокна, нанодроти та 
інше з нанометровими розмірами у двох 
напрямках в перерізі та значним розміром в 
третьому вимірі, тобто за довжиною. Дво-
вимірними елементами є наношарові, на-
ноплівки, в тому числі, у вигляді нанопокр-
ттів з товщиною нанометрового розміру.  
Виготовлення наноматеріалів. До тепе-

 
Рис. 1. Наноструктури вуглецю: а - нанокон, б - нанохорн, в -нанотрубка, г – графен, д – фулерен 

Fig. 1. Carbon Nanostructures: a - nanokon, б - nanohorn in-nanotube, г - graph, д - fullerene 
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рішнього часу розроблено ряд способів ви-
готовлення наноматеріалів, основними з 
яких є наступні: 
1) компактування нанопорошків; 
2) кристалізація аморфних сплавів; 
3)  пластична деформація; 
4) осадження на підкладку. 
    Компактування нанопорошків є най- 
більш універсальним способом для ство-
рення нанокристалічної структури в різно-
манітних матеріалах. Він включає: отри-
мання нанопорошків (нанооб'єктів), фор-
мування заготовок та спікання. 

Існує велика кількість способів отри- 
мання нанопорошків. Деякі засновані на по-
дрібненні, інші – фізико-хімічні – на виро-
щуванні із парового або рідкого стану. Зага-
льна проблема виробництва пов'язана з ви-
сокою реакційною здатністю нанопорошків. 
Процес повинен здійснюватися в умовах, що 
виключають окислення матеріалів. Він поля-
гає в тому, що отримання порошку і компак-
тування здійснюється в захищеному середо-
вищі. Мета наступних операцій – отримати 
матеріал в консолідованому об'ємному ви-
гляді при збереженні наноструктурного ста-
ну. Методи консолідації нанопорошків: пре-
сування, єкструзія, спікання під тиском та 
інші. 
Наноматеріали, отриманні кристалі- 

зацією аморфних сплавів. Аморфний стан 
до- сягається шляхом охолодження розплаву 
з надвисокими швидкостями понад 106 °С / 
с. Отримання наноматеріалу в такому разі 
може здійснюватися двома способами: в 
процесі охолодження або шляхом відпалу 
аморфізованної стрічки. Створення наное-
лементів в розглянутих випадках проходить 
за механізмом зростання зародків з аморфної 
фази. Отриманий матеріал відносять до кла-
су нанокомпозитів, тому що його наноеле-
менти когерентно пов'язані з аморфною мат-
рицею. До теперішнього часу синтезовано 
значна кількість нанокомпозитів різного хі-

мічного складу у вигляді стрічок. Вони ма-
ють високі механічні властивості і тому їх 
можна розглядатися як конструкційні нано-
матеріали. 
Наноматеріали, здобуті пластичною 

деформацією. Подрібнення зерен до на-
норозмірного рівня можливо за рахунок ве- 
ликих деформацій полікристалічних матері-
алів. Ці деформації можуть бути отримані 
різними способами. Сутність цих способів 
полягає в багаторазовій інтенсивній пласти-
чній деформації зсуву за різних напрямків, 
що призводить до подрібнення мікрозерен 
на наноелементи. 
Нанопокриття, отриманіі осадженням 

матеріалу на поверхню деталей. Покриття, 
отримані осадженням на поверхню деталей 
(підкладку) мають достатні щільність і міц-
ність. Вони можуть складатися з наноелеме-
нтів або уявляти із себе шари нанометрової 
товщини різнорідрідних матеріалів. Оса-
дження матеріалу може проводитися з парів, 
плазми і розчинів. 
Властивості наноматеріалів. При зме-

ншенні структурних елементів, починаючи з 
певного порога, властивості наноматеріалів 
кардинально змінюються. Суттєвій зміні 
можуть підлягати навіть такі характеристики 
матеріалів, які звичайно залишаються не-
змінними і постійними, наприклад, темпера-
тура плавлення. Вона може знижуватись при 
зменшенні наноелементів не на десятки, а на 
сотні градусів. Прикладом цього явища мо-
же бути залежність температури плавленя 
золота від розмірів його наночастинок, що 
подано на рис. 2. Треба відмітити, що істот-
не зниження температури плавлення золота 
починається за розмірами зерен менших, за 
15…20 нм. Аналогічне зниження температу-
ри плавлення зі зменшенням розмірів наное-
лементів притаманне для всіх наноматеріа-
лів.  

Порівняно з традиційними наноматеріа-
ли характеризуються підвищеними твердіс

тю (у 2...7 разів), межею міцності  
(у 1,5...8 разів), межею плинності (у 2...3 
рази), проявляють ефект надпластичності у 
металів і пластичності у кераміки і т.д. По-
рошковометаллургійними способами були 
отримані нанопорошки з яких  були вигото-
влені такі наноматеріали: металеві: Fe, Ni, 

Co, Cu, Fe-Cu, W - (NiFeCo) та інші; керамі-
чні: Al2O3, ZrO2, TiO2, та інші; кермети: Ni- 
Al 2O3, (Cu-Ni)- Fe2О4 та тверді сплави на 
основі W-Со, ТіС-Mo-Ni для виробництва 
ріжучих інструментів з підвищеною зносо-
стійкістю і ударною в'язкістю. Створені та-
кож наноструктурні захисні термо- і коро-
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зійностійкі покриття, а також полімерні 
композити з наповнювачами з наночасток і 
нанотрубок, які мають підвищені міцність і 
низьку займистість. 

Загальновідомо, що традиційна кераміка 
характеризується високою крихкістю. Екс-
периментально підтверджено, що щільна 
наноструктурна кераміка має підвищену 
пластичність за порівняно невисоких тем-
ператур. 
Застосування наноматеріалів. Основ-

ними областями застосування нанотехно-
логій стануть електроніка, медицина, фар-
мацевтика, екологія, хімічна промисло-
вість, машинобудування, транспорт, систе-
ми безпеки. Передбачається, що до середи-
ни XXI сторіччя нанотехнології будуть за-
стосовуватися в усіх сферах діяльності лю-
дини. 
Приклади застосування: У КМ “Проме- 

тей “ (Росія) розроблені  матеріали, які в 2-
10 разів перевищують такі ж самі хара-
ктеристики, що мають сучасні традиційні 
матеріали. Розроблені спеціальні сталі, в 
яких вуглець замінений азотом [4]. Така 
заміна забезпечує унікальне поєднання вла-
стивостей: міцності, пластичності, корозій-
ної стійкості, В майбутньому ці сталі знай-
дуть застосування практично у всіх галузях 
промисловості. Термін служби виробів з 

цих сталей не обмежений. Не доведеться 
міняти теплові мережі, системи водопоста-
чання, без додаткового очищення буде за-
безпечена висока якість води. До таких ста-
лей, наприклад, відносяться хладостійкі 
азотисті стали для роботи в суворих умовах 
Арктики. Завдяки яким вже вирішуються і 
будуть вирішені проблеми видобутку, роз-
відки і транспортування нафти і газу, в то-
му числі з доставкою до споживача у зрід-
женому стані, а також проблеми зберігання 
зріджених газів в циклопічних сховищах.  

Значний інтерес представляють магнітні 
нанокомпозити. За їхньої розробці була ви-
користана відома закономірність, яка поля-
гає в тому, що при зменшені розміру зерен 
суттєво зростають магнітні властивості 
сталей. Виготовлені магнітні наносплави на 
основі Co i Fe. У цих сплавів були отримані 
найвищі значення початкової магнітної 
проникності та індукції насичення. Крім 
того їхні магнітні характеристики стають 
не чутливими до механічних деформацій, 
що виникають при монтажі і експлуатації 
конструкцій, наприклад, магнітних екранів. 

У КМ «Прометей» (Росія) розроблені та-
кож зносостійкі  і, одночасно, корозійності-
йкі наноструктуровані покриття [6, 7]. Вод-
ночас була застосована технологія надзву- 
кового холодного газодинамічного напи-
лення порошкових сплавів систем  
Al-Sn-Zn, Al-Zn-Si s Fe-Cr-Al, армованих 
частинками корунда. При застосуванні цієї 
технології скорочується час знаходження 
частинок матеріалу, що наноситься на ос-
нову, в газодинамічному потоці і значно 
знижується статична температура частинок 
при їхньому перенесенні. Температура час-
тинок в польоті складає 120 °С, а швидкість 
їхнього перенесення – 400…500 м/с. Такі 
характеристики процесу сприяють утво-
ренню міцного зносостійкого покриття. 

Розроблені технології отримання висо-
коефективних вузлів тертя різних діаметрів 
аж до 2,5 м з антифрикційних вуглепласти-
ків марок УГЕТ, ФУТ-А, ФУТ-Ф з елемен-
тами сферопластиків для глибоководних 
апаратів. Вони призначені для роботи під 
тиском до 60 МПа, швидкості ковзання до 
40 м/с і характеризуються розмірною стабі-
льністю, достатньою міцністю і ударостійкі-

 
 Рис. 2. Залежність температури плавлення 

від діаметра (D) наночастинки золота. 
Суцільна лінія - експериментальні значення тем- 
ператури плавлення нанозразка, пунктир – темпе 
ратура плавлення макроскопічного зразка [2]. 

Fig. 2. The dependence of the melting point 
of the diameter (D) gold nanoparticles.  
The solid line - experimental values of melting nano 
sample, dotted line - the melting point of a macro-
sco- pic sample [2] 
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стю. Їхні механічні властивості трохи нижчі 
за властивості металів, однак на відміну від 
них, працездатні при застосуванні водяного 
і агресивного мастилу або без нього. Ресурс 
таких вузлів тертя підвищується у 5…10 
разів, знижується вібрація, а також не за-
бруднюється зовнішнє середовище.  

Вчені Іжевська запустили у себе дрібно-
серійне виробництво пружин для автмобілів 
за технологією високотемпературної тер-
момеханічної обробки металу, що дозволяє 
створювати нанорозмірні структури. Вдало-
ся створити однорідну, дрібнозернисту (на 
нанорівні) структуру металу з частинками 
20 … 40 нанометрів. Пружини з такою 
структурою набувають властивості надміц-
ності, довговічності.  

У числі нових розробок Інституту фізики 
міцності і матеріалознавства (Томський на-
уковий центр СО РАН) – фільтри для ефек-
тивного і надійного очищення води від мік-
робіологічних забруднень. Ці фільтри скла-
даються з нановолокон нового електропози-
тивного матеріалу, який дозволяє видаляти 
із води віруси і бактерії, зберігаючи водно-
час її натуральну мінералізацію. Існують 
також інші приклади розробок. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Наведені данні о властивостях конcт-

рукційних наноматеріалів, способах їх виго-
товлення розкривають перспективу застосу-
вання їх у машинобудуванні при створенні 
сучасних машин з меншою масою і більшою 
експлуатаційною надійністю. Створення 
конструкційних наноматеріалів наразі є одні-
єю з найбільш затребуваною, але, в той же 
час, найменш  вивченою областю нанотехно-
логій. Детальне її вивчення тільки почалося і 
зараз йде накопичення знань про ці матеріа-
ли. 
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