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1. Структура і властивості надтвердих матеріалів на основі 

псевдобінарних систем боридів, отриманих методом зонної плавки / П.І. 

Лобода, Ю.І. Богомол, М.О.Сисоєв, Г.П.Кисла // Сверхтвердые материалы. – 

2006. – №5. – С. 30-34. 

Досліджено структуру, механічні та електрофізичні властивості 

надтвердих матеріалів, утворених на основі псевдо бінарних систем боридів і 

отриманих методом зонної плавки. Механічні властивості матеріалів 

змінюються за рахунок формування спрямованої структури, а електрофізичні 

– в результаті очищення матеріалів від домішок в процесі переміщення зони 

розплаву. 

2. Вплив кристалографічної орієнтації матриці і діаметра стержнів 

на властивості спрямовано закристалізованих евтектичних сплавів / 

П.І.Лобода, Г.П.Кисла, Ю.І. Богомол, М.О.Сисоєв // Металлофизика, новейшие 

технологии. – 2006. – Т.28 (спецвыпуск). – С. 147-155. 

В роботі викладено аналіз результатів експериментальних досліджень 

механічних властивостей спрямовано-закристалізованих евтектичних сплавів 

карбіду бору або гексабориду лантану з диборидами металів, що мають 

кристалографічну структуру типу AlB2. 

3. G. Kysla, P. Loboda. Ceramic materials of the quasibinary LaB6 – 

MoB2 system. // Processing and Application of Ceramics 1 [1, 2] (2007), p. 21-25. 

Alloys of the quasibinary LaB6 – MoB2 system synthesized by melting in an 

atmosphere of helium have been studied. It has been established that the phase 

diagram of the system is eutectic and the phases do not interact. The eutectic 

colony crystallizes in from of the platelike eutectic on the basis of the LaB6 crystal 

of a cubic structure. It has been also shown that the crystallization from melt under 

conditions of crusibleless zone melting is accompanied by the MoB2 phase 

decomposes during cooling with precipitation of the submicron Mo2B5 and α-MoB 

crystallites. This results in an increase of hardness. According to the Mo – B phase 

diagram, the decomposition temperature of the MoB2  increases with increasing the 

boron content. In addition, the degree of the decomposition is higher if the melting 

point of alloy is higher, since the intensity of diffusion processes increases at high 

temperatures.  



4. Кисла Г.П., Богомол Ю.І., Карасєвська О.П., Криклива І.Ю. 

Вплив ультразвукової і термічної обробки на структурну досконалість 

монокристалів LaB6 // Наукові вісті №5 (61), 2008, с.67-72. 

Представлені результати дослідження впливу ультразвукової та 

термічної обробки на структурну досконалість монокристалів гексабориду 

лантану отриманого методом безтигельної зонної плавки. 

 Показано, що в монокристалах в результаті випаровування домішок 

утворюються пори, кількість яких зменшується під впливом УЗК. Ступінь 

дефектності структури кристалів зменшується в процесі нагріву при перед 

плавильних температурах. 

5. П.І. Лобода, Г.П. Кисла, Дик Хуан До Структура та властивості 

сплавів системи LaB6 – MoB2, отриманих методом індукційної зонної плавки 

// Металлофизика и новейшие технологии, том 30, спеціальний випуск, 

грудень 2008. 

Синтезовано сплави систем гексабориду лантану з фазами дибориду 

молібдену в області гомогенності МоВ2,0, МоВ2,1, МоВ2,2, МоВ2,4. Методами 

металографічного та рентгенівського аналізів встановлено, що фази не 

взаємодіють між собою, утворюючи пластинчаті евтектики. Показано, що із 

фази МоВ2 в процесі охолодження виділяються субмікронні частинки Мо2В5 

і α-МоВ, що обумовлює високі механічні властивості евтектичних сплавів. 

6. П.І. Лобода, Г.П. Кисла, С.М. Дуб, О.П. Карасєвська Механічні 

властивості монокристалів гексабориду лантану // Фізико-хімічна механіка 

матеріалів, № 1, Січень 2009.- C. 97-101. 

Визначено модуль пружності, мікротвердість, тріщиностійкість і 

питомий електроопір монокристалів гексаборидів лантану з досконалою 

структурою, які можуть слугувати табличними даними. Розраховано енергію 

ковалентного зв’язку між атомами В-В, а також повну енергію зв’язку LaB6 і 

диборидів перехідних металів, що дало можливість обґрунтувати високі 

механічні характеристики гексабориду лантану. 

7. Любода П.И., Кислая Г.П., Богомол Ю.И., Сысоев М.А., 

Карасевская О.П. Взаимодействие в системе LaB6 – MoB2 // Неорганические 

материалы - том 45, № 3, Март 2009, С. 288-291. 

Синтезированы сплавы системы LaB6 – МоВ2,2 путем нагревания в 

индукционной печи до 2600°С в бреде чистого гелия. Методами 

металлографического и рентгеновского анализов установлено, что при 



условиях опытов исходные компоненты образу ют эвтектику. Описана 

структура эвтектики. Показано, что фаза МоВ2,2 в процессе охлаждения 

претерпевает превращение с выделением субмикронных частиц  Мо2В5 и α-

МоВ, и потому твердость ее с повышением температуры плавления сплавов 

возрастает, что обусловлено более высокой интенсивностью диффузионных 

процессов при высоких температурах. 

8. П.І. Лобода, Г.П. Кисла, Ю.І. Богомол, М.О. Сисоєв, О.П. 

Карасєвська Структура і властивості розтоплених стопів дибориду молібдену 

в області гомогенности // Металлофизика и новейшие технологии, том 31, 

№7, июль 2009, с.1013-1019. 

Синтезовано сплави дибориду молібдену в області гомогенності: 

МоВ2,0, МоВ2,1, МоВ2,2 і МоВ2,4. Показано, що після плавлення в процесі 

охолодження фази зазнають змін з виділенням субмікронних частинок Мо2В5 

та α-МоВ, що суттєво підвищує їхні механічні властивості в залежності від 

температури перетворення. 

9. П.І. Лобода, Г.П. Кисла, М.О. Сисоєв, Ю.І. Богомол Евтектичні 

сплави систем LaB6 – Mе2B5 // Металознавство та обробка металів, №3, 2010, 

с. 29-34. 

Побудовані діаграми стану квазібінарних систем LaB6 – Мо2B5 і            

LaB6 – W2B5, досліджена структура колоній і структура спрямовано 

закристалізованих сплавів, отриманих в установці безтигельної зонної 

плавки, електрофізичні та механічні властивості сполук та евтектичних 

сплавів. 

10.  С.Н. Дуб, Г.П. Кислая, П.И. Лобода Исследование механических 

свойств монокристалла LaB6 методом наноиндентирования // Сверхтвердые 

материалы, №3, 2013, с. 38-47. 

Методом наноиндентирования исследована специфика 

упругопластического перехода в монокристалле гексаборида лантана при 

локализации деформации в субмикронной области как при низкой (скол), так 

и высокой (механическая полировка) плотности дислокаций в образце. При 

испытаниях на сколе монокристалла по плоскости совершенной спайности 

(001) наблюдали резкий упругопластический переход (pop-in) в результате 

гомогенного зарождения дислокаций в области контакта при сдвиговых 

напряжениях, близких к теоретической прочности LaB6 при сдвиге. После 

механической полировки упругопластический переход при внедрении 



индентора происходил плавно в результате движения и размножения уже 

существующих в области контакта дислокаций. Деформационное упрочнение 

поверхности образца вызвало повышение твердости на 5 ГПа при глубине 

отпечатка 120 нм. 

11.  Г.П.Кисла, П.І.Лобода, Л.В.Павленко Структура та термоемісійні 

властивості сплавів системи LaB6 – MoB2 // Металознавство та обробка 

металів, №2, 2013, с.34-40. 

Побудована діаграма стану сплавів системи LaB6 – MoB2. Досліджена 

структура і властивості сплавів системи LaB6 – MoB2, отриманих в процесі 

електронно–променевої плавки і спрямованої кристалізації в індукційній 

установці безтигельної зонної плавки. Визначена щільність струму емісії 

електронів гексабориду лантану і евтектичного сплаву системи LaB6 – MoB2 

в апараті електронно–променевого зварювання і показано, що при високих 

температурах щільність струму емісії евтектичного сплаву є вищою ніж у 

чистого гексабориду лантану. 

12.  Г.П. Кисла Спрощений метод визначення координат евтектик 

квазібінарних сплавів потрійних систем // Металознавство та обробка 

металів, №2, 2014, с.51-56. 

В роботі показано, що в сплавах однієї природи хімічного зв’язку існує 

залежність між параметрами евтектик квазібінарних сплавів потрійних 

систем, що спрощує можливість їх визначення для сплавів, які 

досліджуються. 

13.  Кисла Г.П., Лобода П.І., Гешматі Л. Формування структури 

евтектики у системі LaB6 - ScB2 // Порошкова металургія, №7/8, 2014, с.137-

144. 

Синтезовані сплави системи LaB6 - ScB2 шляхом плавлення в установці 

електронно-променевої плавки та індукційної безтигельної зонної плавки у 

середовищі чистого гелію. Методами металографічного та рентгенівського 

аналізів встановлено, що сплави при вмісті 50 мас % ScB2 утворюють 

евтектику, колонія якої кристалізується у вигляді кубічного бікристалу 

гексабориду лантану і хвилеподібних пластин дибориду скандію, які в 

процесі кристалізації розділяються на стержні під впливом додекабориду 

скандію ScB12, що утворюється в результаті випаровування дибориду. 



14.  Г.П. Кисла Теплота плавлення тугоплавких боридів, що 

утворюють квазібінарні системи з гексаборидом лантану // Металознавство 

та обробка металів, №1, 2015, с.41-46 

В роботі запропоновано метод визначення теплоти плавлення 

тугоплавких сполук одного типу хімічного зв’язку за координатами їх 

евтектик з іншою речовиною. Встановлено теплоти плавлення боридів 

перехідних металів за залежністю їх теплоти плавлення від температури 

плавлення евтектик систем борид – гексаборид лантану методом інтерполяції 

15.  Сисоєв М.О., Терещенко О.С., Кисла Г.П., Лобода П.І. 

Композиційні матеріали системи Ti-B4C отримані методом СВС // 

Металознавство та обробка металів, №4, 2015, с.12-16 

Із суміші порошків 81,3% Ті та 18,7% B4C методом СВС отримано 

композиційний матеріал та композитне покриття на сплаві ВТ6. Встановлено, 

що їх структура складається з титанової матриці та керамічних включень – 

TiB2, TiB, TiС. Мікротвердість композиту складає 14 ГПа, а покриття – 

змінюється по товщині від 3 до 13 ГПа. 

 

 


