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Тематична виставка:

“Нанотехнології: наука і виробництво”
(надходження II півріччя 2014)

Розділ 1. Напрямки розвитку нанотехнологій
Р 349631
62
"Nanotechnology: from fundamental research to innovations" , the International Summer School and
International research and practice conference (2013 ; Bukovel / Ukraine).
The International Summer School "Nanotehnology: from Fundamental Research to Innovations" and
International Research and Practice Confererence "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO-2013), 25 August 1 September 2013, Bukovel, Ukraine [Text] : book of abstracts / [edited by Leonid Yatsenko]. - Lviv : [Eurosvit],
2013. - 440 p. : il. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. англ.

Р/1472
Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties [Текст] : науч.
журн. / Сумський. держ. ун-т. 2013: Том 2, № 1 ; Том 2, № 2.
2012: Том 1, № 1 ; Том 1, № 2.

Р 349521
53
Актуальные проблемы прочности, Междунар. конф . (55 ; 2014 ;
Харьков).
Материалы 55-й Международной конф еренции
"Актуальные проблемы прочности", 9-13 июня 2014 г., Харьков,
Украина [Текст] : [сборник материалов] / НАН Украины, Межгос.
координационный совет по физике прочности и пластичности материалов,
Нац. науч. центр "Харьковский физ.-техн. ин-т" [и др.]. - Х. : [ННЦ ХФТИ],
2014. - 254 с. : рис., табл. - Алф. указ.: с. 232-236. - Библиогр. в конце ст.
Из содержания:
Неклюдов И. М., Леденев О. П., Боброва Н. Б. Стадии разрушения и упругого сжатия в гранулированной
среде с нанопористой структурой при высоком давлении. – С. 5.
Мильман Ю. В., Голубенко А. А., Дуб С. Н. Определение нанотвердости при фиксированном размере
отпечатка твердости. – С. 12.
Котречко С., Тимошевский А., Яблоновский С., Михайловский И., Саданов Е., Мазилова Т. Физическая
природа предельно высокой прочности наноразмерных кристаллов. – С. 17.
Викарчук А. А., Растегаева И. И., Дорогов М. В., Козлов А. Ю. Многофункциональный нанопористый
композиционный материал. – С. 20.
Клевцов Г. В., Валиев Р. З., Клевцова Н. А., Ганеев А. В., Караваева М. В. Конструктивная прочность и
механизмы разрушения наноструктурированных металлических материалов. – С. 22.
Забелин С. Ф. Механизм контролируемой нанокристаллизации аморфных металлических материалов. –
С. 23.
Забелин С. Ф., Зеленский В. А. Закономерности деформации аморфных металлических материалов при
температурах нанокристаллизации. – С. 24.
Столяров В. В. Прочность и термостабильность наноструктурных алюминиевых сплавов. – С. 33.
Корниенко Н. Е., Рудь А. Д. Внутреннее самосжатие в лукообразных углеродных структурах и образование
наноалмазов. – С. 38.
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Василенко Р. Л., Воеводин В. Н., Горбань В. Ф., Грицына В. И., Дудник С. Ф., Кошевой К. И., Опалев О. А.,
Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. Физико-механические характеристики наноструктурных алмазных
покрытий, легированных азотом. – С. 47.
Табачникова Е. Д. Низкотемпературные особенности механических свойств нанокристаллических ГЦКсплавов Ni-18%Fe и Pd-10%Au. – С. 49.
Власов Н. М. Структурная стабильность наноматериалов при облучении. – С. 57.
Покутний С. И., Горбик А. П. Энергетический спектр и энергия связи парапозитрония, локализованного в
нанопорах твердотелых матриц. – С. 63.
Бармин А. Е., Ильинский А. И., Зубков А. И., Глущенко М. А. Термическая стабильность вакуумных
нанокомпозитов Fe-W. – С. 68.
Зозуля Э. В., Ильинский А. И., Субботин А. В., Власенко Е. И. Влияние упрочняющих частиц Al2 O3 на
пластичность вакуумных нанокомпозитов на основе меди. – С. 69.
Абрамов А. А., Ткаченко В. Г. Моделирование ближнего порядка и нанокластерного механизма
упрочнения твердых растворов. – С. 89.
Кырылив В. И., Максымив О. В., Крет Н. В. Влияние поверхностной нанокристаллизации на
механические свойства сталей. – С. 96.
Овчинников С. В., Коротаев А. Д., Пинжин Ю. П. Структурные особенности деформации
наноструктурированных легированных покрытий на основе нитрида титана. – С. 99.
Шурыгина Н. А., Глезер А. М., Пермякова И. Е., Блинова Е. Н. Структурные особенности
нанокристаллизации и упрочнения аморфных сплавов после термического воздействия. – С. 129.
Корзникова Е. А., Дмитриев С. В., Корзникова Г. Ф. Исследование взаимодействия морщин различной
амплитуды в графеновых нанолентах. – С. 130.
Куранова Н. Н., Макаров В. В., Пушин А. В., Пушин В. Г., Уксусников А. Н., Валиев Э. З., Валиев Р. З.,
Гундеров Д. В. Структура и свойства высокопрочных наноструктурированных сплавов никелида титана с
эффектами памяти формы. – С. 138.
Лисенко А. А., Огородников В. В., Картузов В. В. Моделирование процесса сегментации нанокластеров
Ti14 C 13 и Ti13 C 14 при фазообразовании системы Ti-C. – С. 150.
Плужникова Т. Н., Березнер А. Д., Яковлев А. В., Федоров В. А., Федотов Д. Ю. Влияние температурного
поля на кривые ползучести аморфного и нанокристаллического сплавов. – С. 153.
Москаленко В. А., Нацик В. Д., Смирнов А. Р., Смолянец Р. В. Особенности
низкотемпературной пластической деформации и деформационное упрочнение наноструктурного
титана. – С. 159.
Влашевич В. В., Остриков О. М. Наномасштабная модель динамического двойника в условиях
электропластического эффекта. – С. 174.
Дробышевская Т. В., Остриков О. М. Роль механического нанодвойникования в формировании
напряженно-деформированного состояния в зернах поликристаллов, подвергнутых различным схемам
внешнего деформирования. – С. 202.
Василенко Т. А., Кириллов А. К., Слюсарев В. В. Измерение пористости ископаемых углей на основе теории
прессования нанопорошковых и пористых материалов. – С. 222.
Григорьева О. П., Файнлейб А. М., Пурикова О. Г., Старостенко О. Н., Гусакова К. Г. Адгезионная
прочность к металлам термостойких полициануратов и их нанокомпозитов. – С. 226.
Файнлейб А. М., Григорьева О. П.,
Гусакова К. Г., Лавренюк Н. С. Вязкоупругие свойства
нанокомпозитов на основе высокомодульных термостойких полициануратов. – С. 227.

Р 350017
62
Бейлин, Мих аил Валериевич.
Нанотех нология как прорыв в постнеклассической науке [Текст] :
монография / М. В. Бейлин. - Х. : Обериг, 2014. - 480 с. - Библиогр.: с. 450478.
У монографії подається філософський аналіз концепції нанотехнології як
надскладної техніко-технологічної системи, обумовленої низкою факторів
світоглядного, методологічного і пізнавального характеру. Обгрунтовується
методологічна необхідність і перспективність способів створення
нанотехнології методами « знизу-вверх» і « зверху-вниз» і з’ясовується їхнє
місце в сучасній науковій картині світу. Систематизовані основні поняття і
підходи до нанонауки і нанотехнології та обґрунтовується думка, що інтенсивний розвиток постнекласичної
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парадигми вимагає побудови фундаментальної теорії самоорганізації. Показано, що
проблемно-орієнтованих досліджень предмет нанотехнонауки цілісний, а принципи її
предметно-орієнтовані дослідження, направлені на вирішення не лише окремих питань,
технологічному плані, але і економічних, соціально-політичних, культурних проблем
людства.

на відміну від
організації – це
важливих в суто
життя сучасного

Гликин М. А. Аэрозольный нанокатализ – новая тех нология промышленного катализа. История
развития в Украине / М. А. Гликин // Хімічна промисловість України. – 2014. – № 2. – С. 14-23.
Р/754
Постоянно развивающаяся химическая наука в области гетерогенного катализа, тем не менее, базируется на
основном постулате – применении носителя для каталитически активного материала. Это накладывает
существенные ограничения на использование гетерогенного катализа, в том числе, в обезвреживании
промышленных отходов. В статье рассматривается создание и результаты экспериментальных исследований
новейшей каталитической технологии, основанной на отказе от применения носителей, диспергировании
каталитически активных частиц твердым материалом до наноразмеров и непрерывной механохимактивации
их поверхности in situ. Это обеспечивает постоянно высокую скорость реакции и сохранение
каталитической активности.

Картель М. Т. Фундаментальні аспекти мікровагових і термоаналітичних методів у ф ізико-х імії
поверх ні наносистем (ХХХІV Міжнародна конф еренція «Вакуумне мікрозважування та
термоаналітичні методи» і Міжнародна конф еренція «Сучасні проблеми х імії поверх ні») / М. Т.
Картель, І. В. Лагута // Вісник Національної академії наук України. – 2014. – № 8. – С. 66-70.
Р/250
20–21 травня 2014 р. у Києві в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України одночасно відбулися
два форуми: ХХХІV Міжнародна конференція « Вакуумне мікрозважування та термоаналітичні методи» (34th
International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytikal Technigues) і Міжнародна конференція
« Сучасні проблеми хімії поверхні» (International Conference « Modern Problems of Surface Chemistry» ).
Організаторами спільної конференції були Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Відділення
хімії НАН України, Наукова рада з проблеми « Хімія і технологія модифікування поверхні» та громадська
організація « Асоціація « Карбон» в Україні» .

Р 349686
62
Наносистеми, наноматеріали, нанотех нології [Текст] = Nanosystems,
Nanomaterials, Nanotechnologies : [щоквартальний] зб. наук. пр. / НАН
України, Ін-т металофізики імені Г. В. Курдюмова. - К. : РВВ ІМФ. Т. 12, вип. 1. - К., 2014. - XVI с. + 198 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст
кн. укр., рос., англ.
У збірнику наведено оригінальні статті за результатами робіт, виконаних у
рамках
досліджень
за
напрямом
« Фундаментальні
проблеми
наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» , а також за
матеріалами деяких доповідей, що пройшли апробацію на ІV-й Міжнародній
науковій конференції « Наноразмерные системы: строение, свойства,
технологии» (19-22 листопада 2013 р., Київ, Україна). Основну увагу приділено розгляду проблемних
питань нанофізики та наноелектроніки, будові наноструктурних матеріалів (в тому числі на основі вуглецю
та гідроксиапатиту), з’ясуванню їхніх фізико-хімічних і механічних властивостей, поверхневих явищ.
Представлено результати досліджень
самоорганізації відкритих систем, фабрикації
наночастинок,
наноструктур і багатофункціональних наномасштабних матеріалів біомедичного та технічного призначення
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в умовах впливу зовнішніх чинників. Розглянуто особливості технологій одержання і діагностики
наносистем.

Р 349066
62
Наносистеми, наноматеріали, нанотех нології [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т металофізики
ім. Г. В. Курдюмова. - К. : РВВ ІМФ.
Т. 11, вип. 4. - 2013. - 864 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр., рос. та англ. Бібліогр. частково
англ. мов.

С 20374
54
Наноф отокатализ [Текст] : [науч. изд.] / А. И. Крюков, А. Л. Строюк, С.
Я. Кучмий, В. Д. Походенко ; НАН Украины, Ин-т физической химии
имени Л. В. Писаржевского. - К. : Академперіодика, 2013. - 618 с. : рис.,
табл. - Библиогр.: с. 481-607.
Рассмотрены физико-химические основы фотокатализа и нанофотокатализа.
Обсуждено влияние размерных эффектов на фотопроцессы в наночастицах
полупроводников, их проявление в фотокатализе. Рассмотрены различные
типы фотокатализаторов и фотокаталитических реакций, перспективы
развития и практического использования этого научного направления.
Покутний С. И. Электронные свойства наноразмерных квазиатомных структур / С. И. Покутний, П. П.
Горбик // Успехи физики металлов. – 2013. – Т. 14, № 4. – С. 353-378.
Р/1486
В обзоре обобщены результаты теоретических исследований искусственного атома (или сверхатома) –
наноразмерной квазиатомной структуры с пространственно разделенными электроном и дыркой (дырка
находится в объеме полупроводниковой квантовой точки (КТ), а электрон локализуется на внешней
сферической поверхности раздела КТ–диэлектрическая матрица). Показано, что из таких искусственных
атомов возможно построение квазимолекул и квазикристаллов, обладающих заданными физическими и
химическими свойствами. Обсуждается роль сверхатомов в различных физических понятиях, а также в
технических применениях.

С 20448
621.7
Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения [Текст] :
[справочное изд.] / Д. С. Кива, С. А. Бычков, О. Ю. Нечипоренко, И. Г. Лавренко. - К. : КВІЦ, 2014. - 192 с. :
ил.: 105, табл.: 7. - Библиогр.: с. 179-190 (195 наим.). - Указ.: с. 173-178.
В книге представлены новые аспекты, понятия и определения, которые не упоминаются в классической
справочной и учебной литературе по порошковой металлургии либо имеют современную интерпретацию, а
также новые термины междисциплинарного характера, появившиеся за период с 1990 по 2014 годы и
вошедшие в ее техническую лексику. Изложение материала в алфавитном порядке позволяет быстро и
удобно найти необходимую информацию, в том числе следующие определения: наноаэрозоли; нановискер;
нановолокна; наногравиметрия; нанодиагностика; наноиндентирование; нанокерамика, керамический
наноструктурный материал; нанокластер; нанокомпозит; нанокристаллы; наноламинаты
(поликристаллические);
наноламинаты–композиты;
наноматериалы; наноориентированные
технологии обработки поверхности; нанопористые материалы, молекулярные сита; нанопорошок;
наноспекание; наноструктура; нанроструктурные материалы; наносуспензии; нанотвердость;
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нанотехнологии; нанотехнология типа
нанотрубка; нанофотоника; наночастица.

«сверху-вниз»;

нанотехнология

типа

«снизу-вверх»;

Синтез восстановленного оксида граф ена из многослойных углеродных нанотрубок и его
электрокаталитические свойства / Г. Я. Колбасов, М. О. Данилов, И. А. Слободянюк, И. А. Русецкий //
Украинский химический журнал. – 2014. – Т. 80, № 7-8. – С. 3-22.
Р/298
Представлен обзор современного состояния исследований графена – двумерной гексагональной структуры,
составленной из атомов углерода. Рассмотрены его структурные особенности и основные методы
получения, способы идентификации, химические свойства. Большое внимание уделено химическим
методам синтеза графеноподобных материалов из углеродных нанотрубок. Исследованы электрохимические
характеристики восстановленного оксида графена в газодиффузионном кислородном электроде и
установлена их зависимость от окислительно-восстановительной способности применяемых реагентов.
Полученный восстановленный оксид графена является перспективным электродным материалом.
Скляренко О. О. Міжнародна конкуренція в сф ері перспективних тех нологій / О. О. Скляренко //
Проблеми науки. – 2014. – № 7-8. – С. 35-39.
Р/1101
Проведено стислий аналіз досвіду та ситуації в сфері новітніх технологій (нанотехнологій та
наноіндустрії) провідних країн світу. Проаналізовано перші вдалі вітчизняні кроки в сфері нанодіяльності.
Запропоновано шляхи та механізми комерційного впровадження результатів науково-технічної діяльності.

Стрижак П. Є. Сучасні проблеми нанокаталізу (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії
НАН України 21 травня 2014 року) / П. Є Стрижак // Вісник Національної академії наук України. – 2014. –
№ 7. – С. 16-24.
Р/250
Розглянуто основні проблеми нанокаталізу – галузі фізичної хімії, яка бурхливо розвивається в останні
десятиліття. Проаналізовано прояви нанорозмірного ефекту в каталізі. Висвітлено основні підходи щодо
розроблення нових гетерогенно-каталітичних процесів та каталізаторів на основі сучасних наноматеріалів,
зокрема наночастинок перехідних і благородних металів, різноманітних оксидних наносистем,
нанопористих матеріалів, двовимірних наносистем. Сформульовано напрями подальших досліджень.

С 20327
37
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского.
Ученые записки Таврического национального университета имени
В. И. Вернадского [Текст] : науч. журн. - Симф. : Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. - (Серия
"Биология, х имия").
Т. 27 (66), № 1. - Симф., 2014. - 327 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. Текст на рус., англ. яз. Библиогр. частично на англ. яз.
Из содержания:
Омельченко А. В., Юркова И. Н., Жижина М. Н. Стимулирующее действие наночастиц серебра на рост и
развитие растений пшеницы. – С. 127-135.
« Одним из перспективных направлений исследований в настоящее время является применение
нанотехнологий в растениеводстве [1-3]. В повышении урожайности и качества сельскохозяйственных
культур большое значение приобретают биогенные металлы в коллоидном состоянии (наночастицы). К
наиболее широко используемым коммерческим наноматериалам можно отнести частицы серебра [4-6]. В
отличие от ионного серебра наночастицы менее токсичны, обладают пролонгированным действием и не
требуют применения больших доз для достижения необходимого биологического эффекта» .

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Трибологические свойства наноразмерных систем, содержащих углеродные поверх ности / А. В.
Хоменко, Н. В. Проданов, Е. П. Хоменко, Д. С. Трощенко // Журнал нано- та електронної фізики. – 2014. –
Т. 6, № 1. – С. 01012(12).
Р/968
Приведен обзор трибологических свойств граничных пленок углеводородов и воды, сжатых между
атомарно-гладкими и шероховатыми поверхностями. Теория и эксперимент показывают, что ультратонкая
пленка жидкости толщиной менее шести молекулярных диаметров, ограниченная в малых объемах, является
твердоподобной. Описаны эксперименты по изучению трения графита на атомарном уровне. Также
рассматриваются методики получения графена при расслоении графитового образца, и образование
дефектов в графене при его облучении различными частицами. Описывается экспериментальная методика
измерения трения металлических наночастиц по поверхности графита. Показана необходимость
дальнейшего
всестороннего
теоретического
исследования
трения
металлических
наночастиц,
адсорбированных на атомарно-гладких поверхностях.

Р 349392
53
Федорин, Илья Валериевич.
Квантовая наноэлектроника [Текст] : учебно-методическое пособие по дисциплине "Актуальные
проблемы наноэлектроники" для специалистов и магистров спец. 7(8).05080101 "Микро- и наноэлектронные
приборы и устройства" / И. В.Федорин, Г. С. Хрипунов ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Х. : НТУ
"ХПИ", 2014. - 64 с. : ил: 5, табл.: 1. - Библиогр.: с. 61-62 (23 назв.).
Из содержания:
1. Волновые свойства частиц. Электронные свойства волн де Бройля
2. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Боровская Теория атома
3. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волновая функция и уравнение Шредингера
4. Статистика электронов в твердом теле
5. Квантово-размерные эффекты в полупроводниках. Сверхрешетки
Приложение 1. Основные физические постоянные

Розділ 2. Наноте хнології для ПЕК: ре сурсозбе ре же ння,
аль те рнативні дже ре ла е не ргії
Виділення водню на наноструктурованій поверх ні нікелю з додатково осадженим вісмутом з кислих
розчинів / О. П. Шевченко, О. В. Білий, О. І. Аксіментьєва, О. А. Луг // Вісник Черкаського університету.
Серія: Хімічні науки. – 2014. – № 14. – С. 15-22.
Р/1433
« Метою роботи є дослідження впливу іонів лужних металів Li+, Na+, Cs+ на перенапругу виділення водню
на нікелевих наноструктурованих електродах з додатково осадженим вісмутом в кислих розчинах
сульфатної кислоти в межах рН від 1 до 3» .

Влияние добавок палладия на ф ункциональные х арактеристики полупроводниковых сенсоров
водорода на основе наноразмерного SnO2 / Л. П. Олексенко, Н. П. Максимович, Е. В. Соковых, И. П.
Матушко // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. – Т. 50, № 2. – С. 113-118.
Р/452
Изучено влияние добавок палладия к наноразмерному диоксиду олова на электрическое сопротивление на
воздухе и в водороде, чувствительность к Н2 и быстродействие сенсоров, содержащих наноразмерные
полупроводниковые материалы Pd/SnO2 . Установлено, что введение палладия приводит к повышению
чувствительности сенсоров Н2 и улучшению их быстродействия.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Р 349908
54
Гугля, Александр Григорьевич.
Перспективы использования тонкопленочных комплексных гидридов на основе ванадия
для создания твердотельных накоплений водорода [Текст] : обзор по источникам отечественной и
зарубежной печати за 1951-2011 гг. / А. Г. Гугля, Е. С. Мельникова ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. инт". - Х. : [Харьк. физ.-техн. ин-т], 2014. - 40 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 34-38 (68 назв.). - На обл. авт. не
указ. Библиогр. частично на англ. яз.
« Анализ результатов, полученных на протяжении последних лет в области создания твердотельных
накопителей водорода, обозначил основные направления исследований, которые необходимо развивать,
чтобы реализовать идею перехода транспорта на аналогичный углеводородному топливу источник энергии
– водород.
… предлагается использовать радиационно-индуцированную технологию ионно-стимулированного
осаждения для создания нанопористых адсорбентов водорода. Основное преимущество такого метода –
высокая степень неравновесности процесса, что позволяет контролируемым образом формировать не только
нанопористость с заданными параметрами, но и встраивать ее в нанокристаллическую структуру матрицы.
Полученный таким образом материал в состоянии накапливать при низких давлениях и комнатной
температуре значительное количество водорода» .
Из содержания:
3.2. Нанопористые комплексные V-N-H- и (V, Ti)-N-H-гидриды. – С. 22-33.

Дінжос Р. В. Аналіз теплопровідності полімерних нанокомпозитів наповнених вуглецевими
нанотрубками та тех нічним вуглецем / Р. В. Дінжос, Н. М. Фіалко, Е. А. Лисенков // Журнал нано- та
електронної фізики. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 01015(6).
Р/968
Представлені результати експериментальних і розрахункових досліджень теплофізичних характеристик
частково-кристалічного поліетилену і нанокомпозитів, які містять від 0,3 до 2,5 мас.% технічного вуглецю
та нанокомпозитів, які містять від 0,2 до 1,5 мас.% вуглецевих нанотрубок. Представлені основи теорії
ефективного середовища та теорія перколяції та як вони корелюють з експериментальними даними. Вивчено
особливості впливу структури полімерних композитів на їх теплофізичні властивості. Зроблений
порівняльний аналіз провідності композицій в залежності від геометрії та розмірів наповнювача.

Мандзюк В. І. Морф ологія та електрох імічні властивості термічно модиф ікованого нанопористого
вуглецю як електроду літієвих джерел струму / В. І. Мандзюк, Н. І. Нагірна, Р. П. Лісовський // Журнал
нано- та електронної фізики. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 01017(6).
Р/968
У роботі досліджено вплив термічної модифікації пористого вуглецевого матеріалу та питомі енергоємнісні
параметри літієвих джерел струму, сформованих на його основі. Методом низькотемпературної порометрії
визначено структурно-сорбційні характеристики досліджуваних матеріалів – питому поверхню, поверхню
мікропор, загальний об’єм пор, об’єм мікропор, середній діаметр пор. На основі даних гальваностатичного
переривчастого титрування розраховано коефіцієнт електростимульованої дифузії іонів літію в пористий
вуглецевий матеріал.

Нановолокнистые оксигидроксиды алюминия, модиф ицированные ионами марганца (II) –
прекурсоры марганцесодержащих катализаторов глубокого окисления метана / С. И. Галанов, О. И.
Сидорова, Е. Н. Грязнова, Л. Н. Шиян // Известия Томского политехнического университета. Серия: Химия
и химические технологии. – 2014. – Т. 324, № 3. – С. 88-91.
Р/1876
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« Цель работы: установить влияние концентрации ионов марганца (II) на каталитические свойства
нановолокнистого оксигидроксида алюминия, модифицированного ионами марганца (II) в реакции полного
окисления метана» .

Р/452
Теоретическая и экспериментальная х имия. – 2014. – Т. 50, № 4.
Зі змісту:
Конощук Н. В., Бискулова С. А., Дядюн В. С., Посудиевский О. Ю., Кошечко В. Г., Походенко В. Д. Влияние
способа функционализации углеродных нанотрубок на строение и электрохимические характеристики их
гибридных нанокомпозитов с полианилином и полипирролом. – С. 206-213.
Кайданович З. В., Дейнега И. В., Калишин Е. Ю., Трипольский А. И., Стрижак П. Е. Влияние размера
наночастиц платины, нанесенных на γ-Аl2 O3 , на их каталитические свойства в процессе гидрирования СО.
– С. 232-236.

Р 349276
666
"Тех нология и применение огнеупоров и тех нической керамики в промышленности", междунар.
науч.-тех н. конф . (2014 ; Харьков).
Международная научно-тех ническая конф еренция "Тех нология и применение огнеупоров и
тех нической керамики в промышленности", 29-30 апреля 2014 года [Текст] : тезисы докладов /
Публичное акционерное общество "Украинский НИИ огнеупоров имени А. С. Бережного". - Х. : Оригинал,
2014. - 116 с. : ил., табл. - Текст кн. на рус., укр.

Из содержания:
Белаш Н. Н., Чернов И. А., Рудь Н. В., Куштым А. В., Рудь Р. А., Белкин Ф. В. Исследование процессов
получения нанокристаллических порошков HfO2 , Dy2 O3 и Dy2 O3 х HfO2 и таблеток гафната диспрозия с их
использованием. – С. 59-60.
Гафнат диспрозия является одним из наиболее перспективных поглощающих материалов для поглощающих
стержней системы управления и защиты энергетических ядерных реакторов.

Фотовольтаические х арактеристики солнечных ячеек на основе наноструктурированного диоксида
титана, сенсибилизированного натриевой солью ф луоресцеина / В. А. Фарук, Аманулла Фатемулла, Ф.
Якуфаноглу [и др.] // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. – Т. 50, № 2. – С. 119-124.
Р/452
« В настоящей работе изучена СКСЯ (солнечные ячейки, сенсибилизированные красителями) на основе
наноструктурированного
TiO2 ,
сенсибилизированного
натриевой солью флуоресцеина (Na-Ф).
Фотовольтаические свойства ячейки, такие как зависимости емкости, проводимости и сопротивления от
напряжения, изучены в широком частотном диапазоне» .

Розділ 3. Наноте хнології в будіве ль них мате ріалах і конструкціях
Большаков В. И. Изучение особенностей процессов гидратации мелкозернистых бетонов
модиф ицированных углеродными нанотрубками / В. И. Большаков, С. Ю. Петрунин, В. Е. Ваганов //
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2013. – № 10. – С. 10-20.
Р/1066
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« В настоящей работе на основании методов математического планирования экспериментальных
исследований была разработана математическая модель, отражающая зависимость однородности водных
дисперсий поликарбоксилатного гиперпластификатора и УНТ в зависимости от концентрации сурфактанта
и времени ультразвуковой обработки» .

Б 16469
691
Будівельні матеріали, вироби та санітарна тех ніка[Текст] : наук.-техн.
зб. / Держ. підприємство "Укр. наук.-дослід. і проект.-конструкт. ін-т буд.
матеріалів та виробів ("НДІБМВ"), Держ. НДІ санітарної техніки і
обладнання будівель та споруд ("ДНДІСТ"). - [К.] : Знання, 2011 - .
Вип. 50. - [К.] : Т-во "Знання" України , 2013. - 140 с. : рис., табл. - Бібліогр.
в кінці ст. - Текст укр., рос., англ. мов.
Зі змісту:
Важкі бетони та будівельні розчини
Пушкарьова К. К., Суханевич М. В., Марціх А. С. Портландцементні
розчини, модифіковані вуглецевими нанотрубками, як основа для створення гідроізоляційних покриттів. –
С. 31-37.
У статті досліджуються фізико-механічні властивості портландцементних композицій, модифікованих
вуглецевими нанотрубками, що дисперговані в розчин пластифікатора полікарбоксилатного типу, та
показано позитивний вплив наномодифікаторів на механічні властивості цементного тіста та цементнопіщаних розчинів та прогнозовану ефективність використання наномодифікованих покриттів для
гідроізоляції бетонних поверхонь.

Розділ 4. Ме дицина та нанобіоте хнології. Екологія
Агрегативная и седиментационная стабильность водных суспензий наноалмазов в присутствии
пирогенного кремнезема / Е. В. Гончарук, В. И. Зарко, В. М. Богатырев [и др.] // Хімія, фізика та
технологія поверхні. – 2014. – Т. 5, № 2. – С. 210-219.
Р/2310
Совместной ультразвуковой обработкой агрегатов наоалмазов и нанодисперсного кремнезема в водной
среде получены седиментационно и агрегативно стабильные водные дисперсии с узким распределением по
размеру нанодисперсных частиц. Предложен механизм самоорганизации наночастиц на межфазной
поверхности за счет их взаимодействия с гидрофобными участками поверхности и образования
стабилизирующей гидратной оболочки вокруг гидрофильных участков поверхности наночастиц.

Властивості наночастинок: медико-біологічний аспект / І. Чекман, А. Прискока, А. Дорошенко, П.
Сімонов // Світогляд. – 2014. – № 3. – С. 28-39.
Р/2335
На кафедрі фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О. О.
Богомольця протягом 14 років проводяться дослідження з наномедицини й нанофармакології.
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Зі змісту:
І. Нанотермодинаміка
ІІ. Фізичні феномени, які виявляються у матеріалів при переході до нанорозмірів
ІІІ. Гігантський магнетоопір
ІV. Магнітні властивості наночастинок
V. Ефекти кінцевого розміру: суперпарамагнетизм у нанорозмірних частинках
VІ. Квантові властивості наночастинок: реакції за участю спінової перебудови
VІІ. Біомедичне застосування магнітних наночастинок
Висновки
Дослідження сорбційних властивостей активованих вуглеволокнистих матеріалів. Частина ІІІ.
Сорбція активного х лору та х лорпох ідних / І. В.Кононко, О. В. Щербицька, В. Д. Кліпов [та ін.] //
Наноструктурное материаловедение. – 2013. – № 2. – С. 50-57.
Р/1942
Із використанням колориметричного та йодометричного методів вивчено закономірності адсорбції хлору та
барвника метиленового блакитного наноструктурним активованим вуглеволокнистим матеріалом АВВМ
« Днепр» -МН. За допомогою рівняння Фрейндліха обчислено граничні значення сорбції та константи
адсорбційної рівноваги для досліджуваних зразків АВВМ із різною пористою структурою.

Р 349558
54
Зуй, Олег Викторович.
Гетерогенно-х емилюминесцентный анализ в
определении нанограммовых количеств анионов [Текст] : [науч. изд. для
химиков-аналитиков и экологов науч.-исслед. и заводских лабораторий,
вузов, преподователей, асп., студ. хим. и экол. спец. вузов] / О. В. Зуй, В. В.
Гончарук ; НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды имени А.
В. Думанского. - К. : Наукова думка, 2013. - 252 с. : рис., табл. - (Проект
"Наукова книга"). - Библиогр.: с. 230-248.
Рассмотрены пути развития гетерогенно-хемилюминесцентного анализа –
нового направления в детектировании нанограммовых концентраций ряда
анионов-токсикантов в водах, почвах. Оно заключается в использовании
хемилюминесцентного детектирования аналитических форм различной природы хемилюминесцентными
индикаторами на границе фаз газ–жидкость или твердая фаза–жидкость с объединением процессов
подготовки проб и детектирования в одну систему. Приведены примеры применения новых методик анализа
в мониторинге вод и почв. Преимуществами разработанных методик являются высокая чувствительность,
экспрессность, недорогие, доступные оборудование и реагенты, экологическая безопасность,
перспективность.

Р 349149
64
Інноваційні тех нології розвитку у сф ері х арчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу,
економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [Текст] : тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.
молодих учених і студ., 26 березня 2014 р. / Харк. облдержадмін., Департамент науки і освіти, Харк. держ.
ун-т харчування та торгівлі : у 2 -х ч. - Х. : ХДУХТ, 2014.
Ч. 1 / [редкол.: О. І. Черевко, В. М. Михайлов, М. П. Головко та ін.]. - Х., 2014. - 469 с. : рис., табл. - Текст
кн. укр. та рос.
Зі змісту:
Секція 5. Інноваційні технології продуктів харчових виробництв, нанотехнології та біотехнології
оздоровчих продуктів. – С. 127-167.
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Р 350070
61
Наноматеріали медичного призначення [Текст] : [монографія] / І. В.
Уварова, П. П. Горбик, С. В. Горобець [та ін.] ; за ред. В. В. Скорохода ; НАН
України, Ін-т проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича. - К. :
Наукова думка, 2014. - 416 с. : ил., табл., фот. цв. - (Проект "Наукова книга").
- Бібліогр.: с. 378-410. - Парал. тит. арк. та зміст англ.
У монографії коротко викладено основні поняття та охарактеризовано
поточний стан досліджень і практичних розробок у сфері застосування
наноматеріалів медичного призначення, а саме: створення нанокомпозитів із
функціями медико-біологічних нанороботів, контрольованим механічним
переміщенням у біологічних середовищах і використання їх у спрямованій
доставці ліків, регенерації тканин, діагностиці, токсикології тощо. Зокрема
розглянуто процеси адсорбції і вивільнення ліків при хірургічних втручаннях, методологію розділення
біологічних агентів їз застосуванням методів магнітної сепарації, а також використання нанорозмірних
магніточутливих композитів. Визначено місце нанобіоматеріалів у загальному матеріалознавстві,
сформульовано головні вимоги до них.

С 20413
663
Національний університет х арчових тех нологій.
Наукові праці Національного університету х арчових
тех нологій [Текст] = Scientific Works of National University of Food
Technologies : журнал. - К. : НУХТ. Т. 20, № 2. - К., 2014. - 245 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст
укр., рос., англ.
Зі змісту:
Харчові технології
Рашевська Т. О., Іванов С. В. Наноструктура і властивості вершкового
масла з інсуліном. – С. 228-238.
… Виявлено, що внесення інсуліну надає маслу багатофункціональних властивостей. Згідно з висновками
МОЗ України масло з інсуліном (МІ) рекомендовано використовувати в лікувально-профілактичному і
дієтичному харчуванні.

С 20438
663
Національний університет х арчових тех нологій.
Наукові праці Національного університету х арчових технологій [Текст] = Scientific Works of National
University of Food Technologies : журнал. - К. : НУХТ. Т. 20, № 3. - К., 2014. - 240 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Осейко М. І., Голодна О. В.
сировини. – С. 232-239.

Нанотехнології: технологічні

аспекти

гідрування олієжирової
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У статті розглянуто нанотехнологічну трифазну систему (олія–каталізатор–водень). У результаті
аналітичного розгляду науково-технічних джерел виявлено критичні точки процесу гідрування та
підтверджено
необхідність
експериментальних
досліджень.

Нейтронні дослідження взаємодії катіонного барвника з вуглецевими нанотрубками та
нанопластинками лапоніту у водних суспензіях / Л. А. Булавин, В. С. Савенко, М. І. Лебовка [та ін.] //
Доповіді Національної академії наук України. Серія: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2014.
– № 4. – С. 70-75.
Р/202
Наведено результати досліджень системи води – вуглецеві нанотрубки та вода – вуглецеві нанотрубки –
лапоніт за допомогою малокутового розсіяння нейтронів у присутності синтетичного барвника
метиленового синього (МС). Концентрація нанотрубок та лапоніту була сталою та становила відповідно 0,2
та 0,1% у масовому співвідношенні. Концентрація метиленового синього варіювалася в діапазоні (0,001–
0,1)% (ваг.). Під час експерименту температура мала стале значення – 293 К. Встановлено, що вуглецеві
нанотрубки більш ефективно взаємодіють з МС при додаванні лапоніту.

Особенности получения и стабильность во времени жидких дисперсных систем на основе наночастиц
оксидов серебра и железа / И. Н. Андрусишина, Ю. А. Курапов, С. Е. Литвин [и др.] // Наноструктурное
материаловедение. – 2013. – № 2. – С. 12-20.
Р/1942
Изучены некоторые физико-химические свойства наночастиц оксидов серебра и железа в дисперсных
системах, дополнительно содержащих поливинилпирролидон, декстран-400 и производное 3гидроксипиридина. Проведена оценка стабильности данных наножидкостей во времени. Показано, что
подбором коллоидной системы, а также поэтапным « растворением» конденсата наночастиц оксида металла
в жидкой среде, содержащей высокомолекулярные соединения или определенные вещества, которые
модифицируют поверхность наночастиц, можно изменять гидродинамический размер наночастиц оксида
металла и повышать их концентрацию до уровня, обеспечивающего биологическую активность.
Получение наночастиц серебра и их термическая стабильность в системе Ag-O / Ю. А. Курапов, Л. А.
Крушинская, С. Е. Литвин [и др.] // Порошковая металлургия. – 2014. – № 3/4. – С. 95-102.
Р/251
Розглянуто структуру пористих конденсатів Ag + NaCl, отриманих електронно-променевим випаровуванням
і конденсацією у вакуумі, досліджено їх фазовий та хімічний склад, розмір наночастинок Ag. Показано
високу адсорбційну здатність наночастинок Ag до кисню повітря у пористій сольовій матриці. Кінетику
зміни маси пористих конденсатів NaCl і Ag + NaCl при нагріванні (до 650 0 С) та охолодженні на повітрі
вивчено методом термогравіметричного аналізу. Результати розглянуто з погляду фізичної та хімічної
адсорбції. Отримано стабільні колоїдні системи з наночастинками срібла. Для визначення розмірів
наночастинок у водних розчинах з поверхнево-активною речовиною використано фотон-кореляційну
спектроскопію.

Структура і електрох імічні властивості водних суспензій ф ункціоналізованих одно- та багатостінних
вуглецевих нанотрубок / У. Ріттер, Н. Г. Циркезос, Ю. І. Прилуцький [та ін.] // Український фізичний
журнал. – 2014. – Т. 59, № 4. – С. 433-438. – Текст англ.
Р/280
Методом атомно-силової мікроскопії досліджено структуру одностінних та багатостінних вуглецевих
нанотрубок (ВНТ), функціоналізованих карбоксильними групами, осаджених з водних суспензій.
Електрохімічні властивості суспензій, що містять обидва типи ВНТ окремо, вивчено методами циклічної
вольтамперометрії та спектроскопії електрохімічного імпедансу. Отримані результати можуть бути
корисними для з’ясування механізмів специфічної біологічної дії ВНТ та їх застосування у різноманітних
сферах нанобіотехнології.
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Толстов А. Л. Гибридные нанокомпозиты на основе аэросила, виниловых полимеров и частиц серебра
/ А. Л. Толстов, В. Ф. Матюшов // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. – Т. 50, № 2. – С. 125129.
Р/452
« В настоящей работе предложен метод формирования гибридных систем путем фотоинициированной
сополимеризации модифицированного SiO2 и ненасыщенных мономеров с последующим введением в их
структуру НС. В качестве спейсера, позволяющего химически связать неорганическую и органическую
составляющие систем, использовался кремний органический реагент с метакрилатными группами» .

Толстов А. Л.
Структура и бактерицидные свойства полимерных композитов на основе
меламиноф ормальдегидного полимера и наночастиц серебра, полученных in situ / А. Л. Толстов, В. Ф.
Матюшов, О. Н. Маланчук // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. – Т. 50, № 3. – С. 179-184.
Р/452
Нанокомпозиты на основе пространственно сшитой матрицы меламиноформальдегидного полимера и
наночастиц серебра (AgHЧ) синтезированы методом in situ. Установлено взаимодействие Ag+ и AgНЧ с
фрагментами 1, 3, 5-триазина полимерной матрицы. Средний размер AgНЧ, состоящих из агрегатов
нанокристаллов, в композитах не превышает 60 нм и не зависит от типа прекурсора серебра. Полученные
полимерные композиционные наносистемы проявляют высокую бактерицидную активность.
Феденко Ю. М. Визначення оптимальних умов синтезу нанокомпозиту на основі ZrO2 / Ю. М.
Феденко, І. М. Астрелін, Т. А. Донцова // Праці Одеського політехнічного університету. – 2014. – Вип. 1. –
С. 249-253.
Р/880
Поєднання ZrO2 з більш дешевими носіями, наприклад, активованим вугіллям, забезпечує більш економне
використання ZrO2 і прогнозує отримання дрібних наночастинок ZrO2 з високим ступенем
монодисперсності. Мета роботи – побудова адекватної математичної моделі синтезу нанокомпозиту
« цирконій (ІV) оксид–активоване вугілля» для виявлення найбільш раціональних умов одержання сорбенту
на основі ZrO2 .

Розділ 5. Індустрія наноте хнологій
Ab-Initio моделирование электронных свойств сверх тонких пленок оксидов редкоземельных
элементов для сенсорных наносистем / А. В. Гулай, В. М. Колешко, В. Р. Стемпицкий [и др.] // Наука и
техника. – 2014. – № 3. – С. 11-17. – Текст на англ.
Р/874
Выполнено Ab-Initio моделирование электронных свойств сенсорных наноматериалов на основе
редкоземельных оксидов (например, оксида иттрия). Предложен способ моделирования тонких пленок
нанометрового масштаба в программном пакете VASP, заключающийся в имитации слоя материала с
толщиной, равной размеру элементарной кристаллической ячейки. Разрыв атомных связей в кристалле по
одной из координатных осей имитируется путем увеличения расстояния между атомными слоями по этой
оси до значений, при которых стабилизируется величина свободной энергии.

Вишняков Л. Р. Вязано-паяные медные сетки и наноструктурные углеродные частицы для
молниезащиты лопастей ветровых турбин из композиционных материалов / Л. Р. Вишняков, Л. Н.
Переселенцева, Е. Л. Вишнякова // Порошковая металлургия. – 2014. – № 5/6. – С. 146-154.
Р/251
Досвід у створенні деталей для захисту літаків від блискавки використали для розробки в’язано-паяних
мідних сіток, які дозволять зменшити пошкодження композитного матеріалу, що використовують для
виготовлення вітролопатей завдяки поліпшеним розсіювальним властивостям таких композитів. Для
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підвищення електропровідності вуглепластикових ламінатів і посилення міцності адгезії між
вуглеволокнами та зв’язуючим запропоновано електропровідні вуглецеві наноструктурні модифікатори для
полімерної матриці. Рекомендовано використання в’язано-паяних мідних сіток для поліпшення системи
блискавкозахисту лопатей вітротурбіни, тобто приймача блискавки та шини, що відводить струм блискавки.
Результати роботи будуть корисними для ефективного загального захисту лопатей вітротурбіни від
блискавки.

Влияние деф ектов и примесных атомов на ф изико-мех анические свойства наноструктурных
покрытий в области границ их раздела / М. В. Каверин, R. Krause-Rehberg, В. М. Береснев [и др.] //
Фізична інженерія поверхні. – 2013. – Т. 11, № 2. – С. 160-184.
Р/1794
С помощью уникальных методов: аннигиляции позитронов, микропучка протонов, Резерфордовского
обратного рассеяния (RBS) ионов, микроанализа с помощью EDSX совместно с SEM, дифракции
рентгеновских лучей (ХRD), рентгеновской тензометрии (α-sin2ψ), тестов на нанотвердость, модуль
упругости, индекса пластичности и скреч-тестов были исследованы наноструктурные покрытия Ti-Si-N; TiHf-Si-N; (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N, выращенные катодным вакуумно-дуговым источником.
Влияние способа получения на свойства нанопорошков кобальта / Э. А. Дзидзигури, Г. П. Карпачева, Н.
С. Перов [и др.] // Известия Томского политехнического университета. Серия: Химия и химические
технологии. – 2014. – Т. 324, № 3. – С. 7-15.
Р/1876
« Цель работы: получение нанопорошка кобальта методами плазмохимического синтеза, химического
диспергирования и ИК-пиролиза, определение и сравнение их характеристик» .

Р 349557
53
Возможности метода диф ракции обратнорассеянных электронов для
анализа структуры деф ормированных материалов [Текст] : [монография]
/ В. Н. Варюхин, Е. Г. Пашинская, А. В. Завдовеев, В. В. Бурховецкий ; НАН
Украины, Донецкий физ.-техн. ин-т имени А. А. Галкина. - К. : Наукова
думка, 2014. - 104 с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с.
98-102.
Монографію присвячено застосуванню
скандувального електронного
мікроскопа, який працює в режимі дифракції зворотно розсіяних електронів
(ДОЕ/ЕВSD), для визначення параметрів орієнтування індивідуальних зерен,
текстури в локальній області зразків, ідентифікації фаз на поверхні об’ємних
полікристалів, розорієнтування меж зерен та ін. Розглянуто методи
отримання і аналізу даних ДОЕ (ЕВSD) на прикладі металевих сплавів в субмікрокристалічному і
наноструктурному станах. Надано рекомендації щодо режимів підготовки зразків, процедурам збору
даних і способів обробки отриманого масиву.

Р/8
Вопросы атомной науки и тех ники. – 2014. – № 4. – (Серия « Физика радиационных повреждений и
радиационное материаловедение» ; Вып. 104).
Из содержания:
Физика радиационных повреждений и явлений в твердых телах
Ничипоренко О. С., Пінчук-Ругаль Т. М., Ковальова Д. О., Дмитренко О. П., Куліш М. П., Мамуня С. П.,
Левченко В. В., Шлапацька В. В. Радійційна модифікація нанокомпозитів поліетилену з багатостінними
вуглецевими нанотрубками. – С. 44-48.
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Азаренков Н. А., Кириченко В. Г., Коваленко О. В. Особенности структуры поверхностных нанослоев
пленок железоиттриевых гранатов. – С. 66-71.
Вязкость дисперсий карбонанотрубок в растворе полиамидокислоты / Т. А. Шанталий, И. Л. Карпова,
Е. С. Драган [и др.] // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – № 1. – С. 61-65.
Р/1217
Исследованы реологические свойства наполненных карбонанотрубками растворов полиамидокислоты.
Установлен реологический порог перколяции 0,2 мас.%. При более высоких концентрациях система
становится вязкопластичной жидкостью с вязкостью ~ 1000 Па·с.
Галицький В. А. Нанотех нології в пакувальній індустрії / В. А. Галицький, В. П. Шерстюк // Упаковка. –
2014. – № 3. – С. 70-74. – Продовження, початок в № 2 (С. 34-37) 2014 р.
Р/938
Пакувальні матеріали
Наноцелюлоза
Нанопапір
Полімер в композиції з нанотрубками
Біорозкладальні полімери
Біорозкладальні нанокомпозити
Допоміжні матеріали для виробництва пакувальних матеріалів та паковань
Наноклей
Наноклей із зворотною властивістю
Нанофотокаталіз
Нанолаки і нанокомпозити
Захисні можливості нанотехнологій
Горобець Ю. І. Дипольно-обмінні спінові х вилі у ф еромагнітній нанотрубці / Ю. І. Горобець, В. В.
Куліш // Український фізичний журнал. – 2014. – Т. 59, № 5. – С. 544-549.
Р/280
Розглянуто нанотрубку у зовнішньому магнітному полі, прикладеному паралельно до її осі симетрії.
Використано лінеаризоване рівняння Ландау-Ліфшица у магнітостатичному наближенні з урахуванням
магнітної диполь-дипольної взаємодії, обмінної взаємодії та ефектів анізотропії.

Диф рактометричне дослідження структурних особливостей наночастинок заліза та кобальту у складі
метал-карбонових нанокомпозитів / В. А. Литвин, М. О. Митник, Я. Д. Король, Р. Л. Галаган // Вісник
Черкаського університету. Серія: Хімічні науки. – 2014. – № 14. – С. 87-91.
Р/1433
« Метою роботи було з’ясування відносної стійкості форм кристалічної структури наночастинок заліза та
кобальту у метал-карбонових нанокомпозитах, одержаних піролізом синтетичних фульватів та синтетичних
гуматів Кобальту і Феруму у відновлюючій атмосфері Н2 » .
Б 16509
001
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Науково-тех нічні розробки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
[Текст] = Научно-технические разработки Днепропетровского национального университета
имени Олеcя Гончара = Scientific and technological projects of Oles Honchar Dnipropetrovsk national university :
[наук.-інформ. вид.] / [упоряд. М. В. Поляков, В. І. Карплюк]. - Д. : [Ліра] , 2013. - 584 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 567-582 . - До 95-річчя Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
(1918-2013). – Текст укр., рос., англ.
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Видання вміщує результати завершених науково-дослідних робіт (2006 – 2012 рр.) та анотації
інноваційних проектів для їх комерціалізації.
Зі змісту:
Розділ 2.3. Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації – С. 318-369.

Дослідження мех анічних і антиф рикційних властивостей ф торопластових карбопластиків,
модиф ікованих нанопорошками діоксиду цирконію / В. П. Свідерський, Т. Є. Константинова, В. А.
Глазунова [та ін.] // Проблеми трибології. – 2014. – № 2. – С. 103-110.
Р/1083
Виконано аналіз властивостей політетрафторетилену і методів його модифікації. Дослідження фізикомеханічних і антифрикційних властивостей антифрикційних карбопластиків Ф4УВ15, Ф4УВ20,
модифікованих нанопорошком діоксиду цирконію показали доцільність застосування останніх в вузлах
тертя машин і механізмів.

Б 16553
621.3
Електроніка [Текст] : [зб. наук. пр.]. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 160 с. : іл., табл. - (Вісник /
Національний університет "Львівська політехніка" ; № 764). - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр., англ. мов.
Бібліогр. частково англ. мов.
Зі змісту:
Товстюк К. К., Заваринський В. І., Мантошко М. С., Зеленку М. І. Енергія електронів у наноструктурі
Zn0,9 Be0,05 Mn0,05 Se–Zn0,943 Be0,057 Se–ZnSe–Zn0,943 Be0,057 Se у магнітному полі. – С. 3-7.
Орлов А.Т., Ульянова В. О., Богдан О. В. Вплив технологічних параметрів гідротермального методу на
формування стрижневих наноструктур ZnО. – С. 83-87.
Большакова І. А., Заячук Д. М., Кость Я. Я., Макідо О. Ю., Серкіз Р. Я., Стецко Р. М., Шуригін Ф. М.
Віскери напівпровідникових матеріалів як результат конкуруючого росту нановіскерів. – С. 107-111.
Демченко П., Мітіна Н., Заіченко А., Неделько Н., Левінська С., Славська-Ванєвська А., Длужевський П.,
Білська М., Убізський С. Магнітні властивості ансамблю наночастинок маггеміту, покритих
функціональною полімерною оболонкою. – С. 129-134.

Електроф ізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі багатошарових вуглецевих
нанотрубок, синтезованих на базальтовій лусці / Р. В. Мазуренко, С. В. Журавський, Г. М. Гуня [та ін.] //
Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2014. – Т. 5, № 2. – С. 220-225.
Р/2310
В надвисокочастотному діапазоні та на низьких частотах досліджено електрофізичні властивості полімерних
композитів (ПК) на основі поліхлортрифторетилену (ПХТФЕ), наповненого багатошаровими вуглецевими
нанотрубками (БВНТ), синтезованими на поверхні базальтової луски (БЛ). Концентрація БВНТ по
відношенню до базальтового каталізатора становить 0.32 об’ємних часток. Показано, що значення дійсної та
уявної складових комплексної діелектричної проникності в надвисокочастотному діапазоні та
електропровідності на низьких частотах нелінійно залежать від об’ємного вмісту БВНТ в ПК. Визначено
поріг перколяції системи 0.32БВНТ/БЛ–ПХТФЕ, який становить 0.13 об’ємних часток.

Згалат-Лозинский О. Б. Нанокомпозиты на основе тугоплавких соединений, консолидированные
методами электроразрядного спекания и спекания с контролируемой скоростью уплотнения (Обзор) /
О. Б. Згалат-Лозинский // Порошковая металлургия. – 2014. – № 1/2. – С. 26-40.
Р/251
Спікання з контрольованою швидкістю ущільнення та електророзрядне спікання розглянуті як найбільш
перспективні методи отримання щільних наноструктурних матеріалів. На прикладі тугоплавких сполук
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показано можливість використання методик контролю швидкості ущільнення, а також нелінійних режимів
нагріву і навантаження для отримання щільних нанокомпозитів з розміром зерен 30-70 нм. Проведено
порівняльний аналіз механічних і триботехнічних властивостей кераміки з розміром зерен від 50 до 500 нм.
Досліджено ефект росту механічних (5-15%) і триботехнічних (до 50%) властивостей нанокомпозитів,
консолідованих за технологіями спікання з контрольованою швидкістю ущільнення і електророзрядного
спікання в модифікованому і нелінійному режимах. Нанокомпозити на основі тугоплавких нітридів і
карбонітридів розглянуто як перспективні матеріали для створення нового покоління різального
інструменту, а також як зносостійка кераміка широкого спектру застосування.
Исследование морф ологии наночастиц SiO2 в полирующих суспензиях методами АСМ и СЭМ / Я. А.
Косенок, В. Е. Гайшун, О. И. Тюленкова [и др.] // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2014. – Т. 5, № 1. –
С. 89-93.
Р/2310
Описывается
методика
получения
и результаты
исследований морфологии наночастиц в
концентрированных водных суспензиях на основе пирогенного диоксида кремния, а также силикатного
золя, полученного по ионообменной технологии. Результаты имеют значение для разработки
полировальных композиций, а также для установления закономерностей формирования структурных,
химических и электрофизических свойств поверхности и объяснения механизма химико-механической
полировки полупроводниковых материалов.
Исследование поведения проф илей залегания имплантированных ионов Ti+ в наноструктурной
пленке Nb в зависимости от угла падения ионов при низкотемпературном облучении. Компьютерное
моделирование по программе SPURT.CRIS // Вопросы атомной науки и техники. – 2014. – № 2. – С.
167-173. – (Серия « Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение» ; Вып. 103).
Р/8
« … ионная имплантация является одним из наиболее перспективных методов поверхностной обработки. С
ее помощью можно улучшить такие характеристики исследуемых материалов, как твердость,
износостойкость, предел усталостной прочности и др.» .
Показано, что для различных углов падения при ионной обработке поверхности существуют оптимальные
значения углов, при которых достигается максимальная концентрация ионов Ti+ в облучаемой пленке, что
позволяет эффективно проводить процесс формирования поверхностных слоев материала с наперед
заданными свойствами.

Исследование рельеф а адиабатического потенциала в монокристаллах с ионами меди / В. А.
Шаповалов, Е. С. Житлухина, К. В. Ламонова [и др.] // Физика низких температур. – 2014. – Т. 40, № 5. – С.
595-603.
Р/349
Выполнено комплексное исследование спектров
ЭПР ионов Cu2+, внедренных в монокристаллы
обращенной шпинели LiGa5 O8 и вольфрамата цинка ZnWo4 . Интерпретация спектров ЭПР выполнена с
использованием модифицированной теории кристаллического поля. Обнаружено, что адиабатический
потенциал иона Cu2+ в LiGa5 O8 проявляет многоминимумность, тогда как адиабатический потенциал иона
Cu2+ в ZnWo4 одноминимумный. Показано, что наличие низкосимметричных искажений приводит к
подавлению многоминимумности и, в конечном итоге, как в ZnWo4 , к образованию одного глобального
минимума адиабатического потенциала.

Кайдаш О. Н. Теплопроводность, ф изико-мех анические свойства и их взаимосвязь со структурой
свободноспеченных композитов, полученных из нанодисперсной системы Si3 N4 –Al2 O3 –Y2 O3 (–ZrO2 ) /
О. Н. Кайдаш, И. П. Фесенко, Я. А. Крыль // Сверхтвердые материалы. – 2014. – № 2. – С. 41-52.
Р/383
« Целью данной работы является определение теплопроводности, физико-механических свойств и
установление их взаимосвязи со структурой высокоплотных материалов, полученных из нанодисперсных
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порошков композиционного состава
Si3 N4 –Al2 O3 –Y2 O3 (–ZrO2 ). Для изготовления опытных
образцов материала использовали технологию свободного спекания» .
Ковальчук В. В. Алгоритм и процесс построения нанокластерной подсистемы вещества / В. В.
Ковальчук, В. Л. Костенко, А. А. Панченко // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 2. – С. 77-81.
Р/1139
« В статье разработаны рекомендации по формированию нанокластерной подсистемы (НКП) вещества с
позиций тех концепций, которые представлены в монографии [3]. Цель работы направлена на разработку
унифицированного подхода к описанию свойств кластеризованного состояния вещества [3]. Как отмечалось
в работах [2, 3], нанокластеры кремния (НК-Si) разной симметрии представляют значительный интерес и
как самостоятельные объекты и как агрегаты, формирующие НКП» .
Ковальчук В. В. Методы получения матричного окружения нанокластеров / В. В. Ковальчук, А. А.
Панченко // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 1. – С. 84-87.
Р/1139
В работе рассмотрены свойства веществ, которые применяются в качестве материала матриц для
« замораживания» атомарных кластерных соединений (НК). Описаны технические вопросы приготовления
таких матриц. Обсуждены методы получения НК. Рассмотрена схема фотофизических и фотохимических
процессов,
происходящих
при
поглощении
кванта
излучения
матрично-изолированной
глубокосубмикронной частицей.

Б 16731
624
Композитные материалы [Текст] : междунар. науч.-техн. сб. /
Украинская технологическая академия. - Д. : [Федорченко О. О.].
Т. 7, № 1 (январь - июнь). - Д., 2013. - 84 с. : рис., табл., фот. цв. Библиогр. в конце ст. - Парал. тит. л. на англ. яз.
Из содержания:
Кончиц А. А., Красновид С. В., Вуйчик Н. В., Янчук И. Б., Шевченко Ю. Б.,
Буря А. И. Ткачев А. Г. Природа ферромагнитных сигналов в полимере
фенилон С-2 и нанокомпозитах на его основе. – С. 76-80.
Методами электронного магнитного резонанса и комбинационного
рассеяния света (КРС) изучены пара- и ферромагнитные (ФМ) свойства полимера фенилона С-2 (ФС-2) и
композита ФС-2/Таунит. Показано, что природа ФМ сигналов в этих материалах связана с наличием
магнитных наночастиц оксидов железа, проявляющих суперпарамагнитное поведение. Обнаружена
аномальная температурная зависимость ширины линии ФМР в ФС-2 и коррозионных слоях на поверхности
железа. Установлено, что ее природа обусловлена фазовым переходом Вервея в магнетите при Т=120 К.

Композитные материалы на основе слоистого дисульф ида молибдена и наночастиц металлического
золота / А. В. Барна, Л. В. Цымбал, Я. Д. Лампека, И. Е. Котенко // Теоретическая и экспериментальная
химия. – 2014. – Т. 50, № 2. – С. 108-112.
Р/452
Показано, что природа растворителя и концентрационные условия существенно влияют как на
эффективность процесса жидкофазной эксфолиации дисульфида молибдена под действием ультразвука, так
и на строение образующихся частиц полупроводника. Установлено, что взаимодействие MOS 2 с H[AuCl4 ]
в водно-этанольном растворе приводит к образованию композитных материалов MOS 2 /Au, морфология
которых определяется препаративными условиями осуществления окислительно-восстановительной
реакции.
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Композиты оксида граф ена с наночастицами Ag: ф отох имическое ф ормирование и
электрокаталитическая активность в процессах окисления метанола и ф ормальдегида / Н. С.
Андрюшина, А. Л. Строюк, Е. А. Уставицкая [и др.] // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. –
Т. 50, № 3. – С. 152-159.
Р/452
В результате фотолиза наночастиц AgCl, стабилизированных в водных растворах оксидом графена или
фотовосстановленным оксидом графена, при действии видимого света получены нанокомпозиты,
содержащие наночастицы серебра со средним размером 25-30 нм. Установлено, что полученные композиты
обладают электрокаталитической активностью в реакциях окисления метанола и формальдегида в щелочной
среде. Показано, что окисление СН2 О происходит до, а СН3 ОН – после электрохимического формирования
оксидной фазы на поверхности наночастиц серебра.

Композиционные электролитические покрытия на основе никеля с углеродными наноматериалами /
Ю. В. Полищук, В. Г. Нефедов, Е. А. Бутова [и др.] // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №
4. – С. 172-174.
Р/1217
Показана возможность получения композиционных электролитических покрытий на основе никеля
углеродными наноматериалами в виде волокон и трубок. Доказано, что в процессе осаждения покрытий не
образуется соединений типа карбидов. Из электролита Уотса получены покрытия, которые характеризуются
повышенной микротвердостью по сравнению с никелем.

Кругляк Ю. А. Наноэлектроника: термоэлектрические явления в концепции «снизу-вверх » / Ю. А.
Кругляк, П. А. Кондратенко, Ю. М. Лопаткин // Журнал нано- та електронної фізики. – 2014. – Т. 6, № 1. –
С. 01013(9).
Р/968
В рамках концепции « снизу – вверх» наноэлектроники рассматриваются термоэлектрические явления
Зеебека и Пельтье, показатели качества и оптимизация термоэлектриков, баллистический и диффузный
транспорт фононов и его роль в теплопроводности.

Кругляк Ю. О. Уроки наноелектроніки: метод нерівноважних ф ункцій Гріна у матричному
зображенні. ІІ. Модельні транспортні задачі / Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха // Сенсорна електроніка і
мікросистемні технології. – 2013. – Т. 10, № 4. – С. 5-22.
Р/2011
В рамках концепції « знизу – вгору» наноелектроніки розглядається застосування методу нерівноважних
функцій Гріна в матричному зображенні до розв’язання транспортних задач у 1D та 2D провідниках у
моделі сильного зв’язку з ортогональним базисом і параметричним урахуванням взаємодії сусідніх атомів.
Наведено загальний метод урахування електричних контактів у рівнянні Шредінгера з метою розв’язання
задач квантового транспорту електронів.

Кузнецов В. Д. Вплив нанооксидів алюмінію на розподілення неметалевих включень і структуру
металу шва низьколегованих сталей / В. Д. Кузнецов, І. В. Смирнов, К. П. Шаповалов // Вісник
Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 102-106.
Р/0126
Розглянуто особливості розподілення за розмірами та складом неметалевих включень у металі швів у разі
введення у зварювальну ванну нанооксидів алюмінію. Встановлено, що неметалеві оксидні включення
розміром до 0,3 мкм можуть слугувати центрами зародження голкових форм фериту і визначати умови
формування мікроструктури зварних швів.
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Кулешов Д. Нечіткий термоекономічний підх ід до вибору наноф люїдів в парокомпресійних
х олодильних циклах / Д. Кулешов, В. Мазур // Холодильна техніка та технологія. – 2014. – Т. 11, № 3. – С.
10-14.
Р/1562
Завдання вибору робочих середовищ для холодильних парокомпресійних циклів розглянуто як задача
нечіткої термоекономічної оптимізації. В якості цільових функцій розглядали три критерії:
термодинамічний (коефіцієнт термотрансформації), економічний (ціна життєвого циклу) і екологічний
(потенціал глобального потепління). Параметри управління Х (інформаційні характеристики холодоагенту)
представлені критичними параметрами і нормальною температурою кипіння. Локальні критерії виражені
через термодинамічні властивості, що відновлені з інформаційних характеристик холодоагенту. Ціна
життєвого циклу розраховується за стандартними економічними співвідношеннями. Значення потенціалу
глобального потепління взяті з бази даних для холодоагентів. Клас розглянутих речовин представлено
природним холодоагентом R600а з добавками наноструктурованих матеріалів.

Литовченко В. Г. Анізотропія провідності двошарового граф ену при стиску вздовж напрямків
«крісла» і «зигзагу» / В. Г. Литовченко, А. І. Курчак, М. В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні
технології. – 2014. – Т. 11, № 1. – С. 28-32.
Р/2011
У рамках формалізму методу сильного зв’язку отримано хвильову функцію і зонний спектр стиснутого
двошарового графену (ДГ), а також вирази для тензора провідності при стискові в напрямку як « крісла»
(вісь х), так і « зигзагу» (вісь у). Суттєва (понад 20%) анізотропія провідності, яка при цьому виникає, може
бути використана при створенні нових чутливих тензорів механічних напружень.

Мах анець О. М. Спектральні параметри електрона в багатошаровій циліндричній
напівпровідниковій нанотрубці з донорною домішкою на аксіальній осі / О. М. Маханець, А. І. Кучак, В.
І. Гуцул // Український фізичний журнал. – 2014. – Т. 59, № 8. – С. 818-824.
Р/280
У моделі ефективних мас та прямокутних потенціалів із залученням модифікованого варіаційного методу
Бете досліджено спектральні параметри електрона в багатошаровій циліндричній напівпровідниковій
нанотрубці з донорною домішкою на аксіальній осі. Проаналізовано залежності енергій зв’язку електрона з
домішкою та сил осциляторів внутрішньозонних оптичних квантових переходів від геометричних
параметрів складної нанотрубки на основі напівпровідників GaAs та Al0,4 Ga0,6 As.
Р/636
Металлоф изика и новейшие тех нологии. – 2014. – Т. 36, № 6.
Зі змісту:
Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
Зажигалов В. А., Гончаров В. В. Формирование наноразмерного покрытия на стали 12Х18Н10Т при
ионной имплантации. – С. 757-766.
Пилипчук Є. В., Петрановська А. Л., Горбик П. П., Кордубан О. М., Роговцов А. А., Шевченко Ю. Б.
Гадоліній-борвмісні нанокомпозити на основі магнетиту. – С. 767-777.
Олейник В. А., Аблец Е. В., Панько А. В., Ковзун И. Г., Проценко И. Т. Влияние наноструктур на процессы
твердофазного восстановления и очистки железооксидносиликатных материалов. – С. 779-792.

Р/636
Металлоф изика и новейшие тех нологии. – 2014. – Т. 36, № 4.
Зі змісту:
Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
Юркова А. И., Чернявский В. В., Кравченко А. И. Формирование структуры и фазового состава
нанокристаллического сплава CuNiAlFeCr методом механического легирования. – С. 477-490.
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Новоселова И. А., Наконешная Е. П., Карпушин Н. А., Быков В. Н., Довбешко Г. И., Рындер А. Д.
Электрохимический синтез композиционных материалов на основе наноразмерных порошков карбидов
вольфрама из солевых расплавов. – С. 491-508.
Шокадеров С. П. Комментарии к статье « Импульсный плазмохимический синтез нанодисперсных
порошков на основе железа, их фазовый состав и магнитные свойства» , Металлофизика и новейшие
технологии, т. 35. № 4: 569 (2013). – С. 509-517.
Металлические поверхности и пленки
Найдич Ю. В., Габ И. И., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. Кинетика диспергирования–коагуляции при отжиге
металлических нанопленок, нанесенных на поверхность
неметаллических материалов. – С. 519-530.

Нанокомпозит LiFePO4 /С як катодний матеріал для літій-іонних акумуляторів високої по'тужності /
В. В.Косілов, С. І. Чернухін, І. В. Романова, С. О. Кириллов // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2014. –
Т. 5, № 1. – С. 99-108.
Р/2310
З використанням цитратного методу синтезовано прекурсори, з яких термічним обробленням одержано
нанокомпозити LiFePO4 /С з розміром частинок близько 20 нм, питомою площею поверхні більше 60 м2 /г та
регульованим вмістом вуглецю (від 7.6 до 12.5 мас. %). Властивості матеріалів вивчено за допомогою
дериватографії, електронної мікроскопії, отримано електрохімічні характеристики у потенціодинамічному
та гальваностатичному режимах. Синтезовані композити мають питому ємність до
134 мА∙ год/г і
виявляють здатність розряджуватись великими струмами.

Нанокомпозит полианилина с частично окисленным граф еном в качестве транспортного слоя
полимерных светоизлучающих диодов / О. Ю. Посудиевский, Д. А. Цыпенко, А. А. Хазеева [и др.] //
Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. – Т. 50, № 2. – С. 94-100.
Р/452
«… в настоящей работе нами изучена возможность получения стабильных водных дисперсий
нанокомпозитов на основе интерполимерных комплексов PAni с
поли(2-акриламид-2-метил-1пропансульфокислотой) (PAMPSA) и POGr (Pani∙ PAMPSA/ POGr), исследовано влияние способа
получения на их морфологию и спектральные характеристики, рассмотрено воздействие POGr на
транспортные свойства Pani∙ PAMPSA при его использовании в качестве материала слоя транспорта дырок
(НТL) в органических оптоэлектронных устройствах – полимерных светоизлучающих диодах (PLED)» .

Р 349235
62
Наноматериалы и нанотех нологии [Текст] : учебник для студ. высш.
техн. учеб. завед. / В. А. Богуслаев, А. Я. Качан, Н. Е. Калинина [и др.] ; под
общ. ред. В. А. Богуслаева. - Запорожье : АО "Мотор Сич", 2014. - 208 с. :
ил., табл. - Библиогр.: с. 204-207 (48 назв.).
В учебнике изложены основные характеристики наноматериалов, технологии
их получения, а также представлены методы исследования наноматериалов,
их структура и свойства, фуллерены, нанотрубки, нанокристаллические
пленки и покрытия, аморфные материалы и показаны основные области
применения наноматериалов на современном этапе их развития.

Р/1942
Наноструктурное материаловедение. – 2013. – № 2.
Зі змісту:
Наночастицы, нанокластеры, нульмерные объекты
Умерова С. О., Дуліна І. О., Рагуля А. В. Особливості реології в’язких паст на основі нанопорошку ВаТіО3 .
– С. 3-11.
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Солодкий Е. В., Бородянская А. Ю., Васылькив О. О. Синтез и искро-плазменное спекание
наноструктурного субоксида бора В 6 О. – С. 21-31.
Феденко Ю. М., Донцова Т. А., Астрелін І. М. Характеристика та структура нанодисперсного цирконій
(ІV) оксиду, синтезованого різними методами. – С. 32-38.
Кирпаль Р. О., Рагуля А. В. Особливості структурно-реологічної поведінки керамічного чорнила на основі
нанорозмірного порошку ВаТіО3 . – С. 39-49.
Консолидированные наноструктурные материалы, трехмерные объекты
Быков А. И., Коричев С. Ф., Ковалев А. В. Формирование материала при спекании системы ТiN-наноалмаз
в условиях высокого давления. – С. 71-78.
Махно С. Н., Богатырев В. М., Оранская Е. И., Гуня Г. М., Чернявская Т. В., Борисенко Н. В., Горбик П. П.
Синтез и электрофизические свойства композитов на основе пористого углерода и наночастиц никеля. – С.
79-85.

Б 16662
621
Наукові нотатки [Текст] : міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобудування та металообробка",
"Інженерна механіка", "Металургія та матеріалознавство") / Луцький нац.техн. ун-т. - Луцьк : [РВВ Луцьк.
нац. техн. ун-ту].
Вип. 43 : (жовтень-грудень). - Луцьк, 2013. - 245 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Сапронов О. О. Дослідження природи хімічних і фізичних зв’язків епоксидних нанокомпозитів методом
ІЧ-, ЕПР-спектрального аналізу та оптичної мікроскопії. – С. 187-198.
У роботі методом інфрачервоної спектроскопії та електронного парамагнітного резонансу досліджено
природу хімічних і фізичних зв’язків, які виникають при структуроутворенні епоксидної матриці і
композитного матеріалу, що містить частки нанодисперсного наповнювача. Методом оптичної мікроскопії
досліджено поверхню зламу вихідних і модифікованих ультразвуком нанокомпозитів. Встановлено механізм
міжмолекулярної взаємодії нанодисперсного наповнювача з епоксидним олігомером.

Недоля А. В. Розрах ункова оцінка енергетичного стану нанокластера аустеніту на основі Fe-C / А. В.
Недоля, В. Ю. Ольшанецький // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2013. – № 2.
– С. 29-34.
Р/1242
Методом класичної молекулярної динаміки розраховано енергетичний стан нанокластера аустеніту
обраного розміру системи Fe-C. Розрахунки показують, що рух вуглецю як домішки впровадження є
енергетично вигіднішим у напрямку поверхні в незавершену октапору і тому його треба розглядати як один
з можливих механізмів реалізації висхідної та зернограничної дифузії і перерозподілу легувальних
елементів на поверхні та межах зерен з утворенням нових фаз.

Оксидная Cu–Co–Fe система, нанесенная на углеродные нанотрубки, синтезированные на Fe2 О3 / Е.
В. Ищенко, С. В. Гайдай, А. Г. Дяченко [и др.] // Сверхтвердые материалы. – 2014. – № 2. – С. 24-32.
Р/383
«Целью данной работы было изучение каталитической активности в
окислении СО и физико-химических характеристик оксидной Cu–Co–Fe–
системы, нанесенной на нанотрубки, синтезированные на Fe2 О3 –
катализаторе» .
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Р 348798
53
Пазух а, Ірина Мих айлівна
Фізичні властивості плівкових матеріалів мікро- і наноелектроніки [Текст] : навч. Посіб. / І.
М. Пазуха, І. Ю. Проценко, І. В. Чешко ; за заг. ред. І. Ю. Проценка ; Сумський держ. Ун-т : у 2-х ч. – Суми :
Сум. Держ. Ун-т.
Ч. 2. – Суми, 2014. – 212 с. : рис., табл. – Бібліогр. В кінці розд.
Посібник містить матеріали перекладу з англійської мови з коментарями та доповненнями вибраних розділів
монографії « Розмірні ефекти в тонких плівках» відомих французьких вчених К. Тельє і А. Тоссе та додатки
у вигляді перекладених українською мовою відомих праць із теми « Електрофізичні властивості тонких
плівок» .

Р/1392
Полімерний журнал. – 2014. – Т. 36, № 3.
Зі змісту:
Структура і властивості
Старостенко О. М., Григор’єва О. П., Файнлейб О. М., Saiter J.-M, Youssef B., Grande D. Вплив
епоксифункціоналізованих ПОСС на термостійкість нанокомпозитів на основі сітчастих поліціануратів.
– С. 233-244. – Текст рос.
Корсканов В. В., Клепко В. В., Карпова І. Л. Вплив нанонаповнювачів різної ізометрії і хімічної природи
на теплофізичні та релаксаційні властивості епоксидного полімеру. – С. 262-268.
Лисенков Е. А., Клепко В. В., Голованець В. М. Кінетика неізотермічної кристалізації систем на основі
поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок. – С. 269-275.

Получение и оптические свойства жидкокристаллических композитов на основе каприлата кадмия с
наночастицами золота / Т. А. Мирная, В. Н. Асаула, Г. Г. Яремчук, С. В. Волков // Теоретическая и
экспериментальная химия. – 2014. – Т. 50, № 3. – С. 160-163.
Р/452
Синтезированы композиты на основе мезоморфного каприлата кадмия с наночастицами золота,
полученными и стабилизированными непосредственно в термотропной жидкокристаллической среде.
Методами оптической спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии установлено, что
наночастицы золота имеют сферическую форму со средним диаметром от 15 до 30 нм. Показано, что
катионный состав жидкокристаллической матрицы влияет на оптические свойства полученных композитов
с наночастицами золота.

Применение многокомпонентных катодов, полученных электронно-лучевым плавлением, для
ф ормирования сверх твердых нанокомпозитных покрытий / В. М. Береснев, П. В. Турбин, В. В.
Грудницкий [и др.] // Фізична інженерія поверхні. – 2013. – Т. 11, № 2. – С. 204-211.
Р/1794
Изложены методы формирования и результаты применения многокомпонентных катодов, получаемых
электронно-лучевым плавлением для формирования сверхтвердых покрытий на основе Zr, Ti, Si и N и Ti,
Hf, Si и N способом вакуумно-дугового осаждения. Исследовано соответствие элементного состава
синтезированных покрытий составу распыляемого катода.

Ріст вісмуту на Ge(111): еволюція морф ології від нанокристалів до плівок / А. Горячко, А. Щирба, П. В.
Мельник, М. Г. Находкін // Український фізичний журнал. – 2014. – Т. 59, № 8. – С. 804-817. – Текст англ.
Р/280
Досліджено ріст надтонких плівок вісмуту до 15 атомарних шарів на атомарно чистій підкладці Ge(111)-с(2
× 8) при 300 К методом надвисоковакуумної скануючої тунельної мікроскопії до та після відпалу при 450 К.
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Самоорганізація магнітних наноструктур на поверх ні шарів шаруватих кристалів In 2 Se3 ,
інтеркальованих кобальтом / А. П. Бахтінов, В. Б. Боледзюк, З. Д. Ковалюк [та ін.] // Фізична інженерія
поверхні. – 2013. – Т. 11, № 1. – С. 78-90.
Р/1794
Досліджені магнітні властивості шаруватих кристалів Сох In2 Se3 , які були інтеркальовані кобальтом
електрохімічним методом в зовнішньому магнітному полі і без використання зовнішнього магнітного поля,
а також морфологія ван-дер-ваальсових поверхонь шарів цих кристалів.
Семак Б. Б. Маркетингова концепція виводу на вітчизняний ринок нового товару – нанотекстилю / Б.
Б. Семак // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 229-236.
Р/1545
У статті надано характеристику способів виробництва основних видів текстильної наносировини та
наноматеріалів, отриманих на її основі. Розглянуто сфери їх використання. Проаналізовано питання безпеки
для здоров’я людини та довкілля використання нанотехнологій для виробництва текстильної сировини та
наноматеріалів.

Сербов Н. Г. Получение наночастиц под действием излучения / Н. Г. Сербов, В. В. Ковальчук, Г. В.
Трушков // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 1. – С. 176-180.
Р/1139
В работе рассмотрены свойства веществ, которые применяются в качестве материала матриц для
« замораживания» атомарных кластерных соединений (АКС). Описаны технические вопросы приготовления
таких матриц. Обсуждены методы получения АКС. Рассмотрена схема фотофизических и фотохимических
процессов,
происходящих
при
поглощении
кванта
излучения
матрично-изолированной
глубокосубмикронной частицей.

Сергієнко Р. А. Наночастинки карбідів вольф раму – перспективний матеріал для модиф ікування і
армування / Р. А. Сергієнко, А. М. Верховлюк // Металознавство та обробка металів. – 2013. – № 4. – С. 5158.
Р/838
Розроблено технологічні режими одержання наночастинок карбіду вольфраму, які інкапсульовані у
графітові оболонки методом плазмового розряду в органічній рідині. За допомогою рентгеноструктурного
аналізу та просвічуючої електронної мікроскопії досліджено структуру вихідних і відпалених наночастинок.
Встановлено, що відпалювання за температури 1173 К в атмосфері аргону призводить до трансформації
високотемпературних карбідів WC 1-x , W 2 C в гексагональний карбід WC, стабільний при кімнатній
температурі. Вуглецеві нанокапсули з карбідними ядрами можуть бути використані в якості модифікуючих
добавок і високотвердих армуючих фаз в композиційних матеріалах.

Синтез гідро- та органозолів наночастинок CDSE в присутності поверх нево-активних олігопероксидів
/ О. М. Шевчук, Є. Ю. Нікітішин, Н. М. Букартик [та ін.] // Вопросы химии и химической технологии. –
2013. – № 2. – С. 33-36.
Р/1217
У роботі запропоновано метод одержання наночастинок CDSE високої чистоти в
міцелоподібних
структурах, що утворюються поверхнево-активними коолігомерами у водних розчинах, і, на їх основі,
стабільних гідро- та органозолів. Показано, що, змінюючи природу та концентрацію функціональних
олігопероксидів, можна контролювати колоїдно-хімічні властивості частинок напівпровідника, зокрема їх
розмір і, відповідно, оптичні характеристики золів, які можуть бути використані при формуванні
нанокомпозитних матеріалів для фото-, опто-, мікроелектроніки.
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Соболь О. В. Влияние состава квазибинарного сечения системы Тi–W–C на ф азообразование,
структуру и субструктуру полученных на ее основе ионно-плазменных наноструктурных покрытий /
О. В. Соболь, О. А. Шовкопляс // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – Т. 36, № 1. – С. 49-62.
Р/636
Изучены закономерности формирования фазового состава, структуры и субструктуры в покрытиях
квазибинарного сечения системы Тi–W–C, полученных в неравновесных условиях из ионно-плазменных
потоков. Показано, что использование в качестве составляющих квазибинарной системы фаз с разной
теплотой образования (ТiC с относительно большой теплотой образования 183,8 кДж/моль и WC со
сравнительно низкой теплотой образования 37,7 кДж/моль) позволяет изменять фазовый состав от
монокарбида, стабильного до высоких температур, до многофазного состояния из фаз низших карбидов.
Увеличение температуры подложки при осаждении приводит к анизотропному росту кристаллитов с
преимущественным ростом в направлении падения частиц. С повышением содержания ТiC-составляющей с
высокой энергией связи средний размер кристаллитов увеличивается. В то же время большое содержание
WC-составляющей позволяет перевести структурное состояние материала на наноуровень с размером
кристаллитов 4–20 нм.

Спектральний аналіз поляризаційних х арактеристик поверх невого плазмонного резонансу в
нанорозмірній плівці золота / Л. С. Максименко, І. Є Матяш, О. М. Міщук [та ін.] // Український фізичний
журнал. – 2014. – Т. 59, № 5. – С. 526-531.
Р/280
Методом внутрішнього відбиття із застосуванням техніки модуляційної поляриметрії досліджено
поляризаційні властивості поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірній плівці золота, що була
виготовлена термічним випаровуванням.

С 20395
621.7
Специальные тех нологии и материалы порошковой металлургии
[Текст] : [науч. изд. для студ., специализирующихся в
области материаловедения и порошковой металлургии ; может быть
полезной для асп., инж.-техн. и научных работников] / Д. С. Кива, С. А.
Бычков, О. Ю. Нечипоренко, И. Г. Лавренко. - К. : КВІЦ, 2014. - 661 с. : ил.:
205, табл.: 106. - Библиогр.: с. 647-660 (183 назв.).
В книге рассмотрены специальные процессы порошковой металлургии,
отличные от традиционных технологий. Описаны нестандартные и новейшие
методы получения, прессования и спекания порошковых материалов, в том
числе
и
наноразмерных
объектов.
Рассмотрены
современные
металлокерамические, нанокристаллические и « умные» материалы с точки зрения опыта и перспектив их
применения.
Створення сенсорів вологості на основі органо-неорганічних наноструктурованих сорбентів / К. М.
Сухий, М. П. Сухий, Я. М. Козлов [та ін.] // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – № 4. – С.
31-35.
Р/1217
Одержані неорганічні та органо-неорганічні протонопровідні матеріали з використанням методу золь-гель
синтезу, провідність в яких реалізується за рахунок протонів, що утворюються з рухливого водню
фосфорнокислотних груп, які містяться у складі гібридного органо-неорганічного нанокомпозиту та
рухливих протонів кислотних груп, що містяться в його органічних складових.
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Структура и ф отокаталитические свойства нанопленок диоксида титана, осажденных методом
реактивного магнетронного напыления / А. А. Гончаров, А. Н Добровольский, Е. Г. Костин [и др.] //
Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – Т. 36, № 5. – С. 613-632.
Р/636
Диоксид титана – один из немногих фотокатализаторов, не наносящих ущерба окружающей среде. Кроме
того, он имеет ряд других интересных и привлекательных свойств для использования в промышленности.
Мы описывает реактивное осаждение нанослоев ТіО2 в цилиндрическом газовом магнетроне постоянного
тока.

Структурні дослідження нанорозмірних порошків стабілізованого скандієм (ІІІ) та церієм (ІV)
діоксину цирконію / У. Гржонка, М. Андреіщук, В. Г. Верещак [та ін.] // Вопросы химии и химической
технологии. – 2013. – № 2. – С. 86-88.
Р/1217
Методами рентгенівського фазового аналізу, ПЕМ і СЕМ мікроскопії та лазерного седиментаційного аналізу
досліджено структурні особливості нанорозмірних порошків стабілізованого Скандіем (ІІІ) і Церієм (ІV)
діоксину цирконію, одержаних методом сумісного осадження і гідротермального синтезу.

Структурные, электронные и магнитные свойства х иральных нанотрубок, инкапсулированных
линейной цепочкой железа / В. Г. Бутько, А. А. Гусев, Т. Н. Шевцова, Ю. Г. Пашкевич // Физика низких
температур. – 2014. – Т. 40, № 6. – С. 699-705.
Р/349
Методами теории функционала плотности впервые выполнены расчеты электронной структуры хиральных
нанотрубок семейства (п,п/2), инкапсулированных линейной цепочкой атомов Fe. При инкапсулировании
изначально полупроводниковых нанотрубок Fe5 @(4,2), Fe5 @(6,3) и Fe5 @(8,4) цепочкой атомов железа все
нанотрубки становятся металлическими. В структуре Fe5 @(8,4) проводит только цепочка железа. Во всех
рассмотренных нанотрубках сохраняется большая энергия магнитной анизотропии, характерная для
свободной линейной цепочки атомов железа. С ростом хирального индекса п магнитный момент на атоме
железа меняется немонотонно, так что для нанотрубки Fe5 @(6,3) магнитный момент достигает величины
магнитного момента свободной линейной цепочки атомов железа.

Сух ий К. М. Тех нологія одержання нанокомпозитів на основі поліаміду-6 і органомодиф ікованого
монтморилоніту / К. М.Сухий // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – № 5. – С. 81-88.
Р/1217
Розроблено технологію одержання нанокомпозитів на основі поліаміду-6 і органомодифікованого
монтморилоніту. Досліджено технологічні параметри екструзії та лиття під тиском та їх вплив на
формування нанорозмірної неорганічної фази в поліаміді.

Р/452
Теоретическая и экспериментальная х имия. – 2014. – Т. 50, № 4.
Зі змісту:
Гродзюк Г. Я., Швалагин В. В., Лаворик С. Р., Гранчак В. М. Люминесценция наночастиц CdS,
допированных ионами серебра. – С. 214-219.
Василенко И. В., Гавриленко К. С., Котенко И. Е., Кадор О. (O. Cador)2 , Уаб Л. (L. Ouahab)2 , Павлищук В.
В. Сольвотермическое получение и магнитные характеристики монодисперсных суперпарамагнитных
наноразмерных ферритов MFe2 O4 (M = Mn, Co и Ni). – С. 227-231.
Теплоф ізичні властивості наноепоксикомпозитів із урах уванням вмісту наповнювачів / П. Стухляк, М.
Митник, К. Мороз, Л. Сартинська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2014.
– № 1. – С. 85-93.
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Р/1177
Композитні матеріали на основі термореактивних полімерів завдяки комплексу фізико-механічних та
експлуатаційних характеристик широко використовують в усіх галузях промисловості України для захисту
обладнання від корозії та зношування. Проте слід зазначити, що низькі показники теплофізичних
властивостей композитів на основі епоксидного олігомера значно звужує область їх застосування. У роботі
запропоновано для способу гідродинамічного суміщення компонентів використати модифікування
епоксидного олігомера наночастинками з метою підвищення теплопровідності.
Термовакуумный метод получения нанодисперсных материалов / В. А. Кутовой, Ю. Г, Казаринов, А.
С. Луценко [и др.] // Вопросы атомной науки и техники. – 2014. – № 2. – С. 153-157. – (Серия « Физика
радиационных повреждений и радиационное материаловедение» ; Вып. 103).
Р/8
Изложены результаты релаксационных процессов при получении нанодисперсного порошка диоксида
циркония из гидроксида циркония в термовакуумной установке. Приведены структурность порошка
диоксида циркония и его чистота. Исследованы спектры кислорода (Оls) в диоксиде циркония.

Р 349276
666
"Тех нология и применение огнеупоров и тех нической керамики в промышленности", междунар.
науч.-тех н. конф . (2014 ; Харьков).
Международная научно-техническая конференция "Тех нология и применение огнеупоров и
тех нической керамики в промышленности", 29-30 апреля 2014 года [Текст] : тезисы докладов /
Публичное акционерное общество "Украинский НИИ огнеупоров имени А. С. Бережного". - Х. : Оригинал,
2014. - 116 с. : ил., табл.
Текст кн. на рус., укр.
Из содержания:
Смирнова-Замкова М. Ю., Рубан О. К., Редько В. П., Шевченко О. В., Дуднік О. В. Вплив термічної
обробки на зміну властивостей нанокристалічного порошку в системі Al2 O3 –ZrO2 –У2 О3 –СеО2 . – С. 60-62.
Цукренко В. В., Рубан О. К., Редько В. П., Дуднік О. В. Вплив добавки СоО на властивості
нанокристалічного порошку у системі ZrO2 –У2 О3 –СеО2 – Al2 O3 . – С. 62-64.
Ткачова О. А. Нанотех нології як об’єкт статистичного моніторингу: світова та вітчизняна практики /
О. А. Ткачова // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 2. – С. 105-124.
Р/1589
Узагальнено досвід провідних за рівнем розбудови наноіндустрії країн, щодо проведення опитувань
підприємств нанотехнологічної сфери. З огляду на недосконалість вітчизняної статистичної бази та
організації статистичних спостережень за розвитком нанотехнологічної сфери було проведено анкетування
українських підприємств, котрі використовують і створюють нанотехнології, і його результати висвітлено у
статті.

Р 349221
666
Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного.
Збірник наукових праць ПАТ "УкрНДІ вогнетривів імені А. С. Бережного" [Текст] = Collection of
scientific papers of PJSC "The URIR named after A. S. Berezhnoy" : [зб. наук. пр.]. - Х.
: ПАТ "УкрНДІ вогнетривів імені А. С. Бережного".
№ 113. - Х., 2013. - 324 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Бібліогр.: с. 308-319. Текст кн. укр., рос., англ.
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Зі змісту:
Светличный Е. А. Получение керамики ZrO2 – 3 % У2 О3 из наноразмерного порошка и изучение ее
свойств. – С. 53-57.

Р/280
Український ф ізичний журнал. – 2014. – Т. 59, № 4.
Зі змісту:
Тверде тіло
Бронін С. Я., Ємельянов А. В., Єрьомін А. В., Храпак А. Г., Міхеєва Е. Ю. Експериментальне та теоретичне
дослідження зарядки вуглецевих наночастинок в ударно-зігрітій плазмі при піролізі вуглецевовмісних
молекул. – С. 405-410. – Текст англ.
Хаяши Я., Масакі Я., Ямада Р. Синтез одностінних вуглецевих нанотрубок у запиленій плазмі тліючого
розряду. – С. 411-414. – Текст англ.

Р/280
Український ф ізичний журнал. – 2014. – Т. 59, № 3.
Зі змісту:
Плазма і гази
Маренков В. І. Радіовипромінювання наночастинок гетерогенної плазми з конденсованою дисперсною
фазою. – С. 259-269.
Наносистеми
Вишневський С. Ю., Дмитрук І. М., Науменко А. П., Брикс Ю. Л., Сломінський Ю. Л. Вплив CdSe
наночастинок на стабільність поліметинових барвників у воді. – С. 329-333. – Текст англ.
Шинкаренко Є., Дмитрук А., Дмитрук І., Блонський І., Коренюк П., Зоніхсен К.,
Котко А.
Нестаціонарне поглинання світла золотими наноциліндрами, зумовлене дією фемтосекундного лазерного
випромінювання. – С. 334-338. – Текст англ.
Корнієнко М., Науменко А. Підсилення коливальних смуг для активних та « мовчазних» коливань в
спектрах комбінаційного розсіяння та ІЧ поглинання наноплівок фулеренів С 60 . – С. 339-346. – Текст англ.
Р/1414
Фізика і х імія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, № 1.
Зі змісту:
Салій Я. П., Фреїк Д. М., Биліна І. С., Фреїк І. М. Орієнтаційні аспекти та прості кристалографічні форми
наноструктур у тонких плівках PbTe:Bi на ситалі. – С. 85-91.
Салій Я. П., Котик М. В. Моделювання процесів росту наноструктур методом Монте-Карло. – С. 98-106.
Барабаш М. Ю., Мартинчук Е. Л., Куницький Ю. А. Газофазний синтез сполук карбазолу та властивості
плівок нанокомпозитів. – С. 162-168.

Формування та
властивості
інтеркалатних
наноструктур
конф ігурації неорганічний
напівпровідник/сегнетоелектричний рідкий кристал / Т. М. Біщанюк, О. В. Балабан, І. І. Григорчак, А. В.
Фечан // Фізична інженерія поверхні. – 2013. – Т. 11, № 1. – С. 91-96.
Р/1794
Представлено результати дослідження характеристик селеніду галію з впровадженим між його шари
сегнетоелектричним рідким кристалом (segnRK), що складається з ахірального смектика (похідна
фенілбензоату) та хіральної компоненти.
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Фреїк Д. М. Композитні термоелектричні матеріали з нановключеннями: сучасний стан і
перспективи (Огляд) / Д. М. Фреїк, О. С. Криницький, О. М. Матківський // Сенсорна електроніка і
мікросистемні технології. – 2013. – Т. 10, № 4. – С. 60-80.
Р/2011
Зроблено огляд робіт, присвячених композитним термоелектричним матеріалам, що функціонують у різних
температурних інтервалах: кімнатні (300-400)К (Bi2 Te3, Bi2 Te3 -Sb2 Te3 ); середньотемпературні (500-700)К
(PbTe, Mg2 Si Last, скутерудити, половинні сполуки Гейслера, клатрати); високотемпературні (900-1500)К
(Si1-x Gex , La3-x Te4). Акцентовано увагу на технологічних особливостях синтезу сполук і приготування
термоелектричних структур, аналізі їх будови та термоелектричної добротності. Показано, що введення
наночастинок в об’єм основного матеріалу зумовлює значне покращення термоелектричних характеристик.
Наведено основні стратегії для подальшого прогресу в термоелектричному матеріалознавстві на основі
композитів із нановключеннями.
Хітозанові плівки з вуглецевими нанотрубками декорованими частинками магнетиту / Ю. М. Больбух,
Г. С. Гунько, Г. П. Приходько, В. А. Тьортих // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2014. – Т. 5, № 1. – С.
94-98.
Р/2310
Досліджено структуру композитів на основі хітозану та багатошарових вуглецевих нанотрубок, які було
декоровано магнетитом. Синтез композитів здійснювався під дією постійного магнітного поля і за його
відсутності. Для композитів, наповнених декорованими нанотрубками, виявлено зміну морфології плівок
під впливом постійного магнітного поля. Показано, що наповнення полімера магнетитвмісними окисненими
нанотрубками забезпечує формування однорідної гладкої плівки.

Р 349897
677
Чабан, Виталий Васильевич.
Влияние смазки и металлоплакирующих нанотех нологий на повышение эф ф ективности работы
мех анизмов вязания вязальных машин [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Чабан, Б. Ф. Пипа, А. К. Прокопенко ;
Киев. нац. ун-т технологий и дизайна. - К. : КНУТД, 2014. - 176 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 159-172 (195
назв.). - Часть библиогр. на англ. яз.
В учебном пособии рассмотрены вопросы влияния смазки на эффективность работы узлов и механизмов, в
том числе и механизмов вязания вязальных машин. Влияние смазки на долговечность работы пар трения.
Представлены разработки новых конструкций рабочих органов, а также влияние металлоплакирующих
нанотехнологий на повышение эффективности работы механизмов вязания.

Шевцова К. В. Нанокомпозиции на основе каучуков общего назначения с тех ническим
алмазосодержащим углеродом / К. В. Шевцова, А. С. Игнатенко, М. Н. Терещук // Вопросы химии и
химической технологии. – 2013. – № 5. – С. 102-106.
Р/1217
Исследовано влияние нанодобавок – технического алмазосодержащего углерода (ТАУ) – на свойства
эластомерных композиций на основе каучуков общего назначения. Показано положительное влияние на
комплекс физико-механических показателей. Определены оптимальные дозировки и режимы введения ТАУ
в резиновую смесь.

