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У монографії систематизовано доробок авторів у галузі модифікування 
поверхневих шарів титанових сплавів формуванням регламентованих градієнт
них дифузійних шарів елементів втілення (кисень, азот, вуглець). З огляду 
на кінетичні закономірності високотемпературної взаємодії титанових спла
вів з елементами втілення викладено концепцію інженерії поверхні титанових 
сплавів термодифузійним насиченням із контрольованих газових середовищ. 
Запропоновано алгоритм впливу на параметри оброблення для формування 
поверхневих твердорозчинних шарів регламентованих параметрів. Оцінено 
міцнісні та втомні характеристики титанових сплавів та їх зварних з’єднань 
за різних умов навантаження залежно від рівня регламентованого твердороз- 
чинного зміцнення. Проілюстровано еволюцію фазово-структурного та на
пруженого станів, субзеренної та тонкої структур, особливості руйнування 
модифікованого шару титану в цих умовах. Подано феноменологічну модель 
процесу дифузійного насичення титану елементами втілення за нестаціонар
них умов масообміну на межі середовище—метал, яка враховує дифузійний 
підвід до поверхні, поверхневі процеси (хемосорбція та хімічна взаємодія) та 
дифузію елементів у об’єм металу. Модель дає змогу прогнозувати парамет
ри хіміко-термічної обробки для отримання регламентованого поверхневого 
твердорозчинного зміцнення титанових сплавів.

Для фахівців, які працюють у галузі матеріалознавства та поверхневої 
обробки металів, а також студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.
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