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3. Суть розробки, основні результати. 

 

(укр.) Розроблено основи нетривіальних адитивних технологій 3D–друку та холодного 

газодинамічного напилення (ХГН) для виготовлення виробів складної форми з 

металокерамічних та керамічних композитів, а також із нового класу багатокомпонентних 

металевих сплавів, що докорінно різняться від існуючих аналогів витратних способів 

ливарного виробництва, які до того ж неспроможні забезпечити рівень властивостей 

матеріалу, необхідний для роботи при температурах вищих  за 600 °С, в умовах швидкісного 

багаторазового нагрівання-охолодження (1500 град/хв.), циклічних навантажень та в 

агресивному окислювальному середовищі.  

Розроблені технології базуються на запровадженні поетапного виробничого циклу, 

який включає: 1) виготовлення порошків із композиційних металокерамічних матеріалів та 

високоентропійних сплавів (ВЕС) з композиційною структурою для подальшого 

використання в методі пошарового 3D-друку або ХГН; 2) виготовлення каркасної заготовки 

з наперед заданою геометрією, пористістю та морфологією пор шляхом пошарового 3D-

друку отриманих порошків або формування композиційного матеріалу методом ХГН; 3) 

виготовлення деталей шляхом просочування матричним розплавом пористих каркасних 

заготовок або моделей-прототипів з отриманням композиту багаторівневої ієрархічної 

структури. Виготовлення каркасу за допомогою пошарового 3D-друку порошків відкриває 

можливість варіювати вмістом армуючої фази в широких межах і виготовляти із 

високотемпературних матеріалів надлегкі вироби надскладної форми в умовах відносно 

низьких температур, що натепер є недосяжним для жодного відомого методу. 

Встановлені оптимальні технологічні параметри (хімічний та фазовий склад, структура 

вихідних матеріалів, потужність та тривалість впливу лазерного пучка; товщина шару 

порошку; спосіб його подачі; температура та час нагріву, швидкість друку, температурно-

часові параметри та спосіб просочування, розмірні характеристики армуючого каркасу) 

процесу виготовлення каркасних матеріалів, що забезпечують найвищі експлуатаційні 

характеристики. Вперше в світовій практиці експериментально обґрунтована можливість 

консолідації  порошку ВЕС з високою твердістю (7,6-10 ГПа) при повному збереженні 

наноструктурного стану та фазового складу внаслідок застосування інноваційної техніки 

ХГН. 

 

(рос.) Разработаны основы нетривиальных аддитивных технологий 3D-печати и 

холодного газодинамического напыления (ХГН) для изготовления изделий сложной формы 

из металлокерамических и керамических композитов, а также из многокомпонентных 

металлических сплавов, которые в корне отличаются от существующих аналогов затратных 

способов литейного производства, которые к тому же не могут обеспечить уровень свойств 

материала, необходимий для их работы при температурах выше 600 °С, в условиях 



скоростного многократного нагревания-охлаждения (1500 град / мин.), циклических нагрузок 

и в агрессивной окислительной среде. 

Разработанные технологии базируются на внедрении поэтапного производственного 

цикла: 1) изготовление порошков из композиционных металлокерамических материалов и 

высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) с композиционной структурой для дальнейшего 

использования в методах 3D-печати или ХГН; 2) изготовление каркасной заготовки с заранее 

заданной геометрией, пористостью и морфологией пор путем послойной 3D-печати 

полученных порошков или формирования композиционного материала методом ХГН; 3) 

изготовление деталей путем пропитывания матричным расплавом пористых каркасных 

заготовок или моделей-прототипов с получением композита многоуровневой иерархической 

структуры. Изготовление каркаса с помощью послойной 3D-печати порошков открывает 

возможность варьировать содержанием армирующей фазы в широких пределах и 

изготавливать из высокотемпературных материалов сверхлегкие изделия сложной формы в 

условиях относительно низких температур, что сейчас является недостижимым ни для 

одного известного метода. 

Установлены оптимальные технологические параметры процесса изготовления 

каркасных материалов (химический и фазовый состав, структура исходных материалов, 

мощность и длительность воздействия лазерного пучка, толщина слоя порошка, способ его 

подачи, температура и время нагрева, скорость печати, температурно-временные параметры 

и способ пропитки, размерные характеристики армирующего каркаса), обеспечивающих 

высокие эксплуатационные характеристики. Впервые в мировой практике экспериментально 

обоснована возможность консолидации порошка ВЭС с высокой твердостью (7,6-10 ГПа) 

при полном сохранении наноструктурного состояния и фазового состава в результате 

применения инновационной техники ХГН. 

 

(еng) The fundamentals of non-trivial additive technologies of 3D-printing and cold spraying 

(CS) for the manufacture of complex-shaped products from cermet and ceramic composites, as well 

as from multicomponent metal alloys, which are fundamentally different from existing analogs of 

costly foundry methods ensure the level of material properties required for their operation at 

temperatures above 600 °C, under conditions of high-speed multiple heating-cooling (1500 

deg/min), cyclic loading and in an aggressive oxidizing environment. 

The developed technologies are based on the implementation of a step-by-step production 

cycle: 1) production of powders from composite cermet materials and high-entropy alloys (HEA) 

with a composite structure for further use in 3D-printing or CS methods; 2) fabrication of a frame 

workpiece with a predetermined geometry, porosity and pore morphology via layer-by-layer 3D-

printing of the obtained powders or the formation of a composite material by the CS method; 3) 

manufacturing of parts by impregnating porous frame blanks or prototype models with matrix melt 

to obtain a composite of a multilevel hierarchical structure. The fabrication of a framework using 

layer-by-layer 3D-printing of powders opens up the possibility of varying the content of the 

reinforcing phase within wide limits and manufacturing ultra-lightweight products of complex 

shape from high-temperature materials at relatively low temperatures, which is currently 

unattainable for any known method. 

The optimal technological parameters of the fabrication process of frame materials (chemical 

and phase composition, structure of initial materials, power and duration of exposure to the laser 

beam, powder layer thickness, method of its feeding, temperature and heating time, printing speed, 

temperature-time parameters and method of impregnation, dimensional characteristics of the 

reinforcing frame), providing high performance. For the first time in world practice, the possibility 

of consolidating a high-hardness (7.6-10 GPa) HEA powder with full preservation of the 

nanostructural state and phase composition has been experimentally substantiated as a result of the 

application of innovative CS technology. 
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корисну модель «Спосіб отримання композиційних порошків» № 5125/ЗУ/19 від 26.02.2019 

р. Заявка на корисну модель № u2018 12426. Дата одержання 14.12.2018 Власник «КПІ ім. 
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боридом титану і алюмінію: пат. 144841 Україна, № u202003457; заявл. 09.06.2020; опубл. 
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винахід  «Спосіб виготовлення композиційних матеріалів» № а2020 00660 від 04.02.20р. 

 

5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Розробка відповідає світовому рівню. Вперше розроблено основи принципово нових 

адитивних технологій із застосуванням новітніх методів 3D-принтингу порошків та 

формування матеріалів шляхом холодного газодинамічного напилення (ХГН), що є одним з 

найбільш перспективних технологічних підходів до створення деталей складної форми на 

основі керамічних, металокерамічних та металевих композитів з багатофункціональною 

здатністю. У порівнянні з енерго- та матеріалоємними відхідними ливарними технологіями, 

що дотепер переважно використовують для виробництва деталей складної форми, 

нетривіальні адитивні технології пошарового 3D-принтингу дозволяють безпосередньо 

відтворювати геометрію виробу у вигляді каркасної моделі-прототипу без використання 

оснастки та проміжних операцій і потребують лише ту кількість матеріалу, яка необхідна для 

готового виробу, та дозволяє повністю виключити виробничі відходи пов’язані з 

відпрацьованими ливарними формами, які потрібують утилізації. Натепер принцип 3D-

прінтингу набув розвитку лише для поєднання матеріалів з відносно низькою температурою 

плавлення, наприклад, полімерних та металевих матеріалів, або застосуванням прошарків 

легкоплавких в’яжучих речовин.  

Каркасні композити, що створені за допомогою 3D-принтингу, за своїми механічними 

властивостями переважають відомі світові аналоги в яких зміцнені сплави на основі 

алюмінію мають міцність близько 350-400 МПа [Zhang, Q., Zhu, Y., Gao, X. et al. Training 

high-strength aluminum alloys to withstand fatigue. Nat Commun 11, 5198 (2020). 

https://doi.org/10.1038/s41467-020-19071-7], так розроблені сплави мають міцність 450 – 460 

МПа, додаткове деформаційне зміцнення композитів дозволило отримати міцність до 510 

МПа. 

 

6. Економічна привабливість для просування на ринок. 

Реалізація розроблених проривних технологій дозволить в 2-5 разів скоротити час 

виготовлення деталей складної форми, зменшити в 2-3 рази енерговитрати на одиницю 

продукції, швидко переналагоджувати виробництво в залежності від типу виробу, 

виключити використання допоміжних матеріалів для виготовлення ливарних форм, які, як 

правило, є шкідливими і погіршують умови праці та забруднюють атмосферу. Застосування 

каркасу з порошку тугоплавкого матеріалу в якості форми виробу дозволяє повністю 

виключити виробничі відходи пов’язані з відпрацьованими ливарними формами, які 

потрібують утилізації. Привнесення на внутрішній ринок композитів, для виробництва яких 

будуть розроблені новітні технології, дозволить зменшити імпортозалежність держави, надасть 

поштовх для створення нових інженерних конструкцій та елементів для аерокосмічної техніки. 

Сьогодні в Україні відсутні засоби спостереження за територією з космосу. Виготовлення 

деталей крила, повітрозабірника, керамічної теплоізоляції, корпусу двигуна дозволить 

реалізувати проект аерокосмічного безпілотного літального апарата (БПЛА). Витрати на 

розробку та виготовлення БПЛА досягають 100 млн. доларів, тому інвестування в проект 

2,76 млн. грн. є незначними, які не тільки багаторазово окупляться в процесі виготовлення 

деталей спецтехніки, а і закладуть основи для формування нової галузі виробництва. 

https://doi.org/10.1038/s41467-020-19071-7
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Рис. 1. Схема отримання каркасного композиту 
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Рис. 2. Зображення 3D каркасів 
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а – після напилення методом ХГН б – після окиснення при 900 С, 100 год. 

 

Рис. 3. СЕМ зображення мікроструктури AlNiCoFeCrTi покриттів, отриманих 

методом ХГН 
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