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ЗНОСОСТІЙКІ ТВЕРДІ СПЛАВИ ТА ПОКРИТТЯ  

НА ЗАЛІЗНІЙ ОСНОВІ 
 

Розроблені нові методики кількісного контролю розподілу легуючих елементів. 
Досліджено структуру та властивості нової фази, яка була виявлена у системі Fe-B-C. 
Розглянуті загальні властивості квізіевтектичних, багатокомпонентних евтектичних та пери-
тектичних перетворень. На основі цих досліджень створені нові композиційні матеріали з 
необхідними експлуатаційними властивостями. 

Досліджено закономірності утворення мікрокристалічного стану поверхневого шару та 
розроблено ефективний спосіб захисту поверхні від руйнування за допомогою борування. 

 
Вступ. Для зносостійких сплавів особливе значення має поєднання високої 

твердості та пластичності. Тому, при cтворенні нових сплавів зі спеціальними вла-
стивостями необхідно дбати про зниження тріщиноутворення та крихкості. На су-
часному рівні існують наступні шляхи для підвищення пластичності твердих 
сплавів: 
- багатокомпонентне легування, яке збільшує ступінь металічності ковалентних 

фаз та, в окремих випадках, запобігає виділенню крихких інтерметалідів; 
- використання підвищеної швидкості охолодження для отримання мікрокріста-

лічного стану та утворення дефектів; 
- використання багатофазних та багатоетапних фазових перетворень з метою ке-

рування розмірами кристалів та їхнім фазовим складом; 
- комбінована обробка сплавів, яка поєднує різні види процесів та дію високо-

енергетичних джерел енергії. Тобто, використання різної послідовності дефор-
мації, хіміко-термічної обробки, циклічності процесів; 

- створення композиційних матеріалів, в яких тверді фази розташовані у пластич-
ній основі, та використання явищ, які спостерігаються на міжфазних границях. 
Таким чином, поєднання термодинамічних умов з кінетичними факторами 

дозволяє отримати матеріали зі заздалегідь прогнозованою структурою та власти-
востями. 

Серед матеріалів, які забезпечують широкий спектр захисту поверхні від 
руйнування, одне з ведучих місць займають сплави, що містять бор. Увага до них 
пояснюється специфічним впливом бору на властивості сплавів. Незначна його 
присутність впливає на загартованість сплавів, на графітизацію чавуну. 
Присутність у сплавах боридів та карбоборидів забезпечує високий опір 
різноманітним видам зношування. Легування бором дозволяє без зниження рівня 
механічних властивостей сплавів скоротити витрати таких металів, як: нікель, 
хром, молібден, ванадій, марганець. Використання спеціфіки сплавів, що містять 
бор, дозволяє створити нові види матеріалів з нано- або аморфною структурою, 
корозійна стійкість яких підвищується у десятки та сотні разів. 

Однак, поведінка бору достатньо  неоднозначна. У деяких концентраційних 
діапазонах його присутність викликає лавиноподібне тріщиноутворення внаслідок 
катастрофічного зниження пластичності. У цій роботі вивчення двоїстої поведінки 
бору дозволило виявити небезпечні для властивостей фазово-структурні стани та 
переходи, розробити шляхи підвищення пластичності бормістячих сплавів, створи-
ти нові покриття, шарові та шаруваті композиційні матеріали. 

Результати та їх обговорення. Установлено, що до структурних особливостей, 
які обумовлюють отримання спеціальних властивостей, слід віднести схильність 
бормістячих сплавів до мікрокристалічності, різноманітність евтектичних та перитек-
тичних перетворень, існування твердих розчинів змішаного типу з можливістю керуван-
ня ступенем ковалентності у проміжних фазах. Метастабільна рівновага, яка властива 
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цим сплавам, супроводжується появою чисельних інтерметалідних фаз. Чисельні твердо-
рідкі та твердофазні розпади формують спеціфічну неоднорідну будову, внаслідок якої 
виникає схильність до крихкого руйнування. Подібні ефекти  спостерігаються у первин-
них фазах, евтектичних колоніях, перитектичних структурах. Тому, важливим аспектом 
використання бормістячих сплавів є кількісний контроль макронеоднорідності, тобто 
розподілу легуючих елементів. Ця проблема розв’язана С. В. Твердохлебовою за допо-
могою спектро-аналітичного вимірювання за методом двох пар спектральних ліній [1]. 
Новизна способу заключається у вимогах до гомологічності як аналітичних, так і мат-
ричних пар спектральних ліній. Параметр макронеоднорідності визначають порівнянням 
дисперсій S1 та S2 відношень інтенсивностей аналітичної (1) й матричної (2) пар спек-
тральних ліній за F-розподілом (розподілом Фішера). Керувати якісним та кількісним 
структурним складом сплавів можливо за допомогою швидкості охолодження та 
знакозмінного термічного навантаження. Сприятливий вплив на мікро- та 
макромеханічні характеристики забезпечується введенням до сплавів у різних 
комбінаціях таких елементів, як: хром, нікель, алюміній, ванадій. Їх присутність сприяє 
зменшенню кількості дефектів і виникненню мікокристалічного стану. Результати 
досліджень свідчать про те, що загальною тенденцією твердих розчинів, які містять бор 
та вуглець, є розташування бору у вакансіях заліза. Позиція проникнення або заміщення 
в твердих розчинах на основі фериту, аустеніту, бориду, борокарбиду залежить від 
кількості бору та вуглецю. У зв’язку з тим, що rB<rFe виникає додатковий об’єм, де роз-
ташовуються атоми легуючих елементів. Як показали рентгеноструктурні дослідження 
Н. Ю. Філоненко, при концентраціх бору до 0,003 % атоми його займають позиції 
заміщення, внаслідок чого спостерігається зменшення параметра решітки фериту (рис.1). 
При збільшенні вмісту бору понад 0,003 % (ваг.) атоми починають займати позиції про-
никнення, що призводить до викривлення решітки та збільшення її параметра [2]. 

Розрахунок коефіцієнтів компактності тетрагональної решітки бориду Fe2В 
показує можливість компенсації об’ємних ефектів при одночасному розчиненні 
чотирьох компонентів, які мають атомні радіуси більші, ніж у заліза. Розчинність 
супроводжується збільшенням металічності сполуки, що допомагає керувати сту-
пенем її ковалентності, і забезпечує зниження мікрокрихкості та одночасне 
підвищення мікротвердості. Збільшення швидкості охолодження підвищує 
кількість заміщень В→ Fe (фіксується дефектна структура високих температур) і 
ймовірність виникнення багатокомпонентних розчинів. 

Кристалографічна будова знаходить відображення в морфології  первинних 
кристалів. Розчинення бору та утворення карбоборидів, борокарбідів змінює габітус пер-
винних фаз і, відповідно, їхні властивості. Плоскогранні пластини цементиту перетво-
рюються в округлені трьохвимірні дендрити. Мікротвердість твердого розчину зростає, а 
мікрокрихкість знижується. Збільшення швидкості охолодження перетворює 
плоскогранні анізотропні призми бориду Fe2B у скелетні дендрити. Дефекти, які були 
присутні у призмах (включення рідини, тріщини, заповнені рідиною), зникають при 
підвищенні швидкості охолодження. Округлені дендрити бориду FeB при охолодженні 
розпадаються зі зниженням мікротвердості та крихкості. Для збереження однофазного 
стану необхідно збільшувати швидкість охолодження до 103К/с. 

Рівноважні фазові перетворення в концентраційному трикутнику Fe-Fe2B-Fe3C 
при твердінні з рідкого стану свідчать про те, що залізоборвуглецеві сплави містять 
тверді розчини на основі заліза, Fe2(B,С) і бороцементит Fe3(C,В). Метастабільний 
варіант діаграми Fe-В-C пов’язаний з утворенням при кристалізації квазістабільного 
кубічного борокарбіду  Fe23(C,В)6 і евтектичних колоній на його основі . 

Дослідження кубічного борокарбіду Fe23(C,B)6 (τ-фази) були проведені 
С. Б. Піляєвою [3]. Евтектики з τ-фазою мають мікрокристалічну будову з розміром 
фаз до 1-2 мкм при звичайних швидкостях охолодження. 

За відсутності попередніх обробок сплавів Fe-В-C кристалізація з рідкого стану зі 
швидкістю охолодження в інтервалі 5 – 200 К/хв відбувається за стабільною діаграмою 
стану Fe-В-C. Структура сплавів містить первинні кристали твердого розчину бору та 
вуглецю в залізі або первинні фази – твердий розчин Fe2(B,С) чи бороцементит Fe3(C,В) і 
евтектики Fe-Fe2(B,С) та Fe-Fe3(C,В) залежно від вмісту бору та вуглецю.  Утворення 
первинних кристалів фази Fe23(C,В)6 і евтектичних колоній Fe- Fe23(C,В)6 стає можливим 
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після спеціальної попередньої обробки сплавів за двома режимами. Перший складається 
із багаторазових термоциклів (не менше 5 – 6 циклів) проміж твердим і рідким станом в 
інтервалі температур 1123 – 1613 К зі швидкістю нагріву і охолодження 100 – 150 К/хв. 
Температура нагріву не перевищує температуру ліквідусу більше, ніж на 20 К. Другий 
полягає у попередньому відпалі в температурному інтервалі 1123 – 1173 К, який 
відповідає області існування борокарбіду Fe23(C,В)6 в твердому стані. Після відпалу 
сплави розплавляються і охолоджуються із швидкістю 100 – 120 К/хв. Температура 
нагріву після розплавлення не перевищує температури ліквідусу більш, чим на 20 – 30 К. 
Після спеціальної обробки сплавів Fe-В-C змінюється фазовий склад. Зникає бороцемен-
тит Fe3(C,В) і утворюються структури, які складаються з твердого розчину бору і вугле-
цю в залізі і кубічного борокарбіду Fe23(C,В)6, який має морфологію плоскограного 
поліедра або скелетного дендриту. Структура евтектики Fe-Fe23(C,В)6 має секторальну 
будову, яка визначається структурними особливостями фази Fe23(C,В)6. 

У випадку використання попередніх відпалів сплавів Fe-В-C у твердому стані 
спостерігається утворення мікровиділень кубічного борокарбіду внаслідок фазово-
го перетворення в твердому стані в інтервалі температур 1123-1223К. Завдяки тер-
моциклюванню в твердо-рідкому стані в розплаві залишаються зародки кристалів 
Fe23(C,В)6, чим забезпечується подальша кристалізація цієї фази.  

Для систем з бором характерно існування багатокомпонентних 
моноваріантних подвійних евтектик: γ-Fe2(B,C); γ-Fe3(C,B); γ-Fe23(C,B)6; Fe(B,C)-
Fe2(B,C); Fe2(B,C)-C. Вони відрізняються фазовим складом, мікро- та 
макроморфологією. Секторальні евтектики дуже неоднорідні за мікробудовою (в 
межах одного евтектичного зерна існують області з пластинчастою, стільниковою 
та стрижневою будовою). Диференцировка фаз у різних секторах відрізняється  на 
2 порядки. При цьому може змінюватися матриця колонії: з пластичної аустенітної 
на тверду боридну. Такі структурні особливості сприяють підвищенню схильності 
до крихкого руйнування. Збільшення швидкості охолодження, яке змінює мікро- і 
макроморфологію евтектичних структур, підвищуює пластичність сплавів з бором. 
Різке зростання пластичності досягається переходом до квазіевтектичних структур.  

Дослідженнями О. Ю. Берези доведено, що механізм квазіевтектичного пере-
творення відрізняється від евтектичного відсутністю дифузійного перерозподілу 
елементів. Теплові потоки твердіння забезпечують мікрокристалічність та 
ізотропність квазіевтектичних структур, що обумовлює підвищення механічних 
характеристик. Застосування квазіевтектичних покриттів є надійним захистом від 
абразивного зносу. Для їхнього отримання комбінують ХТО з термообробкою 
НВЧ. 

Одним з видів квазіструктур є псевдоморфози, формування яких пов’язане з 
нестаціонарними умовами фазових переходів. Псевдоморфози – це структури, які мають 
несумісні морфологію і фазовий склад [4]. Як і, наприклад, квазіевтектики, які виника-
ють за певних умов у тих сплавах, де їх не повинно бути в рівноважних умовах тверд-
нення,  псевдоморфози мають морфологічний тип структури з не власним їй фазовим 
складом. Фази, що входять до складу псевдоморфози, не можуть за звичайних умов 
утворювати структуру з такою морфологією. Механізми виникнення псевдоморфоз мо-
жуть бути різними. Реалізацією одного з них можуть бути псевдоморфози що утворили-
ся при розпаді метастабільних проміжних фаз за умов нерівноважної кристалізації. При-
кладом є проста подвійна система евтектичного типу Al-Ge, у сплавах якої при приско-
ренному охолодженні утворюється метастабільна проміжна фаза AlGe. Іншим 
механізмом формування псевдоморфоз може бути евтектико-перитектичне перетворен-
ня. Передумовою для цього є існування на рівноважній діаграммі стану каскадних фазо-
вих переходів, а також багатофазних перетворень, які поєднують перитектичне розчи-
нення з евтектичною кристалізацією. Прикладом таких псевдоморфоз можуть бути пере-
творення у потрійній системі Fe-B-C. 

Перехід від двофазних до багатофазних евтектик, який спостерігається при 
легуванні, значно змінює диференцировку фаз в евтектичних колоніях [5]. 
Порівняльні характеристики мікробудови подвійних та потрійних евтектик, 
виконані Н. В. Карпенко, наведені в табл.1. 
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Таблиця 1 
Залежність диференцировки евтектичних колоній від складу евтектик 

Сплав Кількість фаз в 
евтектиці 

Евтектика Диференцировка 
евтектики, µm 

Fe-Mo-C 2 γ +Mo2C 0,2-1,0 
Fe-Mo-C 2 γ +Fe3C 0,2-4,0 
Fe-Mo-P 2 γ +MoP 2,0-9,0 
Fe-Mo-P 2 γ +Fe3Mo2 0,5-3,0 
Al-Zr-Y-O 2 Y3Al5O12+F-ZrO2 0,5-0,8 
Al-Zr-Er-O 2 Er3Al5O12+F-ZrO2 0,25-0,4 
Al-Zr-Er-O 2 ErAlO3+F-ZrO2 0,3-0,5 
Fe-Mo-C 3 γ +Mo2C+Fe3C 0,2-1,0 
Fe-Mo-P 3 γ +Fe3P+MoP 4,0-6,0 

Al-Zr-Tm-O 3 Al2O3+F- ZrO2+TmAlO3 0,05-0,2 
Al-Zr-Eu-O 3 Al2O3+F- ZrO2+Eu2O3 0,05-0,1 
Al-Zr-Lu-O 3 Al2O3+F- ZrO2+Lu3Al5O12 0,05-0,15 

 

Таким чином послідовне забезпечення евтектичного розпаду рідини в 
подвійних, потрійних, четверних евтектиках дозволяє отримати нанокристалічний 
стан при кристалізації з порівняно невеликими швидкостями охолодження. 

Дослідження перитектичного фазового переходу при охолодженні та нагріву 
було виконано Г. В. Зінковським у кольорових та залізних сплавах. Перебіг 
відносно повільного перитектичного перетворення у сплавах призводить до того, 
що при швидкостях охолодження, які використовують у промислових умовах, воно 
відбувається лише частково. Внаслідок цього, в твердому сплаві можуть 
спостерігатися нерівноважні фази. Швидке охолодження сплавів перитектичного 
типу призводить до сильного подрібнення перитектичних, а саме інтерметалевих 
сполук. Нерівноважні фазові та структурні складові, які утворюються при 
підвищених температурах, переходять у рівноважні, а пересиченість виникаючих 
при цьому твердих розчинів дозволяє застосувати ефект дисперсійного тверднення. 
Таким чином, у сплавах з перитектичним перетворенням є реальна можливість ре-
гулювати властивості у широкому діапазоні шляхом зміни їхньої структури.  

При збільшенні швидкості охолодження спострегається різний характер 
відхилення від рівноважного структурного стану (зі збільшенням та зменшенням 
кількості первинної фази проти рівноважної), що визначає механізм послідовного 
переходу до рівноважного структурного складу та впливає на рівінь і стабільність 
міцносних характеристик сплавів. Для ряду сплавів перитектичного типу 
рівноважний структурний склад можна забезпечити твердненням як при повільній, 
так і при підвищеній швидкості охолодження. 

Багатокомпонентне легування у сплавах сприяє зміні механізму перитектич-
ного перетворення в бік автономного розчинення первинних кристалів та росту з 
розплаву перитектичних фаз без утворення суцільної оболонки навколо вихідної 
сполуки. У процесі перитектичного перетворення можуть з’являтися (до чи після 
зародження стабільної перитектичної фази) проміжні метастабільні сполуки, які 
повністю зникають на заключних етапах перетворення. При оболонковому 
механізмі росту перитектичних фаз метастабільні кристали розташовані між фаза-
ми, найбільш близькими їм за складом, а при автономному – проміжна фаза неза-
лежно зароджується та росте в рідині. При автономному механізмі розчинення та 
росту фаз характерне відносне зменшення розмірів кристалів стабільних перитек-
тичних фаз порівняно з вихідними. Розміри метастабільних сполук можуть пере-
вищувати розміри вихідних кристалів, що пояснюється співвідношенням швидкос-
тей росту та зародження учасників перитектичного перетворення. У потрійних та 
багатокомпонентних сплавах інкубаційний період зародження рівноважної сполуки 
та кінетика росту перитектичної фази на початковому етапі перетворення за обо-
лонковим механізмом, значною мірою впливають на залежність товщини оболонки 
від часу ізотермічного відпалу. При розвиненій оболонці її можна записати як: 

btkx += , де b – відмінний від 0 вільний член. При температурах нижче солідусу 
спостерігають багатофазні оболонки, існування яких допускається за правилом фаз 
Гіббса. Легування також може призвести до відхилення від параболічної 
залежності, яке пов’язано зі зміною механізму росту [6]. На відміну від подвійних 
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систем, склад сплаву помітним чином вливає на величину параболічної постійної 
росту оболонки (k). Зі збільшенням вмісту міді в модельних сплавах спостерігали 
зменшення (k) та залежність з екстремумом, пов’язану зі зміною механізму росту. 
Виникнення метастабільних фаз може зменшити швидкість росту стабільної 
перитектичної фази, але при цьому збільшується швидкість розчинення вихідної 
фази, що знаходиться у відповідності з правилом ступеней Оствальда. 

Для багатокомпонентних сплавів з перетвореннями перитектичного типу 
з’являються додаткові можливості керування структурою та властивостями, які бу-
ли реалізовані в розробленому методі термічної обробки на прикладі модельних 
алюмінієвих сплавів з міддю та перехідними металами. Вар’юванням складу бага-
токомпонентних залізоборвуглецевих сплавів створені нові високоефективні 
електродні матеріали – порошковий дріт (а. с. 1223548) та порошкова стрічка (а. с. 
1197285) – з бориднокарбідним зміцненням та матрицею, яка утворюється за ре-
зультатом чотирьохфазного перитектичного перетворення. Вони відрізняються 
економічним легуванням та високими зварювальнотехнологічними та 
експлуатаційними властивостями [7].  

Шаруваті структури у сплавах з чотирифазним перитектичним перетворен-
ням, багатошарові композиції при твердофазних перетвореннях перитектичного 
типу виникають в умовах високих переохолоджень. Швидкість утворення шарува-
тих структур значно підвищується при участі рідкого прошарку у перетворенні, але 
при цьому зменшується їхня дисперсність. На основі отриманих закономірностей 
вибрані режими одержання мікрокристалічних структур в алюмінієво-мідних спла-
вах з перехідними елементами. Досліджено механічні та фізичні характеристики 
цих сплавів, зокрема, міцність, пластичність, модуль Юнга, густину. 

Запропоновано метод формування мікрокристалічної структури за процесом 
безперервного охолодження масивних деталей.  

У перитектичних алюмінієво-мідних сплавах з перехідними металами (Cr, 
Mo, W, V, Mn) досліджено механізм та кінетику перетворень, що відбуваються в 
умовах надзвичайно високих переохолоджень (у твердому стані). Проведена кла-
сифікація виникаючих при цьому квазіперитектичних структур та досліджені їхні 
структурні характеристики. Показано, що особливості фазових переходів у цьому 
випадку обумовлені наявністю потрійних фаз, які беруть участь у перетворенні [8]. 

Побудована кінетична модель пpоцесу переходу до стабільного стану багатоком-
понентних квазістабільних сплавів з подавленим пеpитектичним пеpетвоpенням та про-
ведена її експериментальна пеpевіpка. Зроблено висновок про існування додаткових 
можливостей керування структурним складом та властивостями багатокомпонентних 
сплавів з каскадом перитектичних перетворень, що обумовлені наявністю потрійних 
метастабільних фаз, з урахуванням особливостей механізму та кінетики перетворень. 

Створення композиційних матеріалів вважається одним з найвидатніших досяг-
нень у галузі матеріалознавства ХХ сторіччя, оскільки вони мають унікальну 
комбінацію властивостей, не притаманних кожній з вихідних структурних складових – 
наповнювачу і матриці – окремо. Серед різноманіття композиційних матеріалів особ-
ливе місце займають композиційні матеріали з металевою матрицею, отримані мето-
дом просочення, завдяки порівнянно високій стабільності їхніх властивостей при зміні 
температури аж до точки плавлення. Однак ці матеріали виготовляють при високих 
температурах, при яких процеси контактної взаємодії наповнювача з розплавленою 
зв’язкою відбуваються більш інтенсивно. Враховуючи підвищенні вимоги до границь 
поділу між наповнювачем і матрицею в композиційних матеріалах, ці границі 
виділяють як окрему структурну складову, що характеризується властивостями, 
відмінними від властивостей наповнювача і матриці. 

О.В. Суховою було показано, що важливим чинником, який забезпечує 
можливість керування структурою і властивостями границь поділу в композиційних 
матеріалах, є стабільність фаз при просоченні. Саме термодинамічний підхід дозволяє 
визначити закономірності структуроутворення, механізми і кинетику процесів форму-
вання границь поділу в композиційних матеріалах, які містять різні за стабільністю фази, 
та розробити нові композиційні матеріали з необхідними експлуатаційними властиво-
стями (табл.2) [9 – 12]. Границі поділу можна класифікувати, вибравши критерій, що 
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враховує проміжок часу, протягом якого досягається квазірівновага між контактуючими 
фазами з різною стабільністю. Це дозволяє виділити три типи структури зон контактної 
взаємодії на досліджених границях поділу залежно від стійкості фаз наповнювачів при 
дії розплавлених зв’язок, яка знижується з посиленням дифузійного переносу атомів з 
рідини до цих фаз. Визначення типу границь поділу в композиційних матеріалах 
ускладнюється у випадку багатофазної структури наповнювача і зв’язки, утвореної в 
результаті перебігу евтектичних та /чи перитектичних реакцій. Як результат, 
спостерігається вибіркове розчинення тих фаз, для яких квазірівноважні умови на грани-
цях поділу протягом просочення не досягаються. Тому при просоченні евтектичних 
сплавів-наповнювачів розплавлена зв’язка зазвичай проникає всередину наповнювача 
вздовж міжфазних і міжзеренних границь. Тоді, як при просоченні перитектичних 
сплавів-наповнювачів, розплавлена зв’язка розчиняє міжзеренні границі і не проникає 
вздовж міжфазних границь. 

Таблиця 2 
Склад, властивості та області застосування розробленних КМ 

 

КМ 
Наповнювач 

В
л
ас
ти
в
ос
ті
 

Система Vохол, К/с 

Зв’язка 
Область 

застосування 

Приклади  
деталей, що 
зміцнюються 

W-C 10-102 Cu-Zn 
W-C 103-104 Fe-B-C 
W-C 10-102 Fe-B-C-Si-Mn-P 
Cr-Ti-C 10-102 Cu-Ni-Mn 
Cr-Ti-C 10-102 Fe-B-C-Ti 

К
ор
оз
ій
н
о-

ст
ій
к
і 

Cr-Ti-C 10-102 Fe-B-C-Cr 

Металургійна, 
машинобудівна, 
гірнича, хімічна, 
енергетична 
промисловість 

Деталі 
гідрообладнання, 
водозапорна арма-

тура 

Fe-B 10-102 Cu-Zn 
Fe-B 10-102 Cu-Ni-Mn 
Fe-B-C 10-102 Cu-Zn 
Fe-B-C 10-102 Cu-Ni-Mn 
Fe-Cr-B-C 10-102 Cu-Zn 

С
ті
й
к
і у
 а
бр
а-

зи
в
н
ом
у 

се
р
ед
ов
и
щ
і 

Fe-Cr-Nb-
Mo-V-C 10-102 Cu-Ni-Mn 

Металургійна, 
машинобудівна, 

горна 

Обладнання домен-
них печей, 

футеровочні еле-
менти 

W-C 10-102 Fe-B-C-Si-Mn-P 
Fe-B 103-104 Cu-Zn 
Fe-B 103-104 Cu-Ni-Mn 
Fe-B-C 103-104 Cu-Zn 
Fe-B-C 103-104 Cu-Ni-Mn 
Fe-Cr-B-C 103-104 Cu-Zn 

С
ті
й
к
і у
 г
аз
о-

аб
р
аз
и
в
н
ом
у 

се
р
ед
ов
и
щ
і 

Fe-Cr-Nb-
Mo-V-C 103-104 Cu-Ni-Mn 

Металургійна, 
машинобудівна 
промисловість 

Обладнання до-
менних печей 

(клапани, засипні 
апарати) 

 

Додатковим фактором, який дозволяє отримувати у структурі сплавів-
наповнювачів фази різної стабільності, є вибір способу виготовлення наповнювача. 
Можливе використання литого дробленого наповнювача, охолодженого зі 
швидкістю 10 – 20 К/с, або гранульованого наповнювача, охолодженого зі 
швидкістю 103 – 104 К/с. Оптимальним методом гранулювання твердих сплавів, що 
зазвичай, використовують в якості наповнювачів, є метод термовідцентрового роз-
пилення обертового стрижня, який забезпечує отримання якісних гранул з заданим 
розміром фракцій у діапазоні 0,25 – 2,5 мм. Завдяки підвищеній швидкості охолод-
ження гранульованого наповнювача в його структурі утворюються метастабільні 
фази. Глибина проникнення розплавленої зв’язки всередину наповнювача вздовж 
границь зерен у випадку утворення тут метастабільних фаз різко зростає. Це є до-
датковим резервом регулювання структури та властивостей границь поділу між на-
повнювачем і матрицею. Крім цього, метод гранулювання дозволяє додатково 
підвищити механічні і експлуатаційні властивості наповнювача завдяки отриманню 
дрібнокристалічної структури гранул, а сааме, збільшити твердість і міцність на 
стиск, абразивну і газо абразивну зносостійкість. 

Правильний вибір структури вихідних наповнювача і зв’язки, а також гра-
ниць поділу між ними дозволяє забезпечити довготривалу експлуатаційну стійкість 
композиційних покриттів (табл.2). Дослідження кінетики їхнього руйнування в ко-
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розійних (розчини кислот і солей), абразивних і газо абразивних середовищах пока-
зують, що, зазвичай, першою руйнується матриця, а потім – границі поділу в ком-
позиційних матеріалах. У корозійних середовищах більшу стійкість мають компо-
зиційні матеріали, на границях поділу в яких квазірівновага досягається протягом 
10 – 30 хвилин, а в абразивних і газо абразивних середовищах – протягом 45 – 60 
хвилин. Отже корозійну стійкість можна підвищити за рахунок зменшення, а абра-
зивну і газо абразивну– збільшення швидкості розчинення наповнювача в розплав-
леній зв’язці. 

Одним з ефективних способів захисту поверхні від руйнування є борування, 
яке полягає в дифузійному насиченні поверхневих шарів бором. 

Боридний шар, який утворюється у порошкових середовищах та в 
електролітах, має двофазний склад (FeB+Fe2B) та голчасту морфологію. Після 
травлення йодом у зоні реактивної дифузії присутні дві модифікації бориду заліза: 
однофазна і моноборид, який перетерпів розпад. Ця мікрокартина подібна   струк-
турам, які виникають при кристалізації з рідини. Спеціальними режимами 
електролізу можна попередити виникнення метастабільної модифікації, яка розпа-
дається при охоложенні. Внаслідок появи стабільного монобориду тріщиностійкіть 
боридного шару суттєво підвищується. Для розробки нових процесів борування 
Г. П. Федіною проведені квантово-хімічні розрахунки будови бури. 

Бура є основою електроліту у якому в процесі борування спостерігається ряд 
перетворень. Структура бури приведена на рис. 1. Розрахунки показують, що моле-
кули бури складаються з двох видів борокисневих комплексів, які розщіпляються 
на іони. У процесі роботи електроліту вони перетворюються на нові комплекси, які 

розщіплюються на іони ,2
2
−O  ,2

−BO  +3B , що утворюють електроліт. 
Циклічна зміна ступеня насичення при електролізному боруванні допомогає 

інтенсифікувати процес ХТО та керувати фазовим складом і властивостями боро-
ваного шару. Проведення електролізу в імпульсному режимі значно знижує 
кількість пор і підвищує тріщиностійкість шару боридів. 

Корегувати будову, склад та властивості боридного шару можна за допомогою 
термічної обробки. У випадку використання  пічного  нагріву метою  ТО є підвищення 
механічних властивостей підшару. При застосуванні токів високої частоти, завдяки 
швидкісному нагріву та охолодженню, виникає гама структур від евтектичних до псев-
доаморфних і метастабільних. Мікротвердість фаз зменшується при пічному нагріві та 
зростає при індукційному. Так само змінюється і тріщиностійкість. 

 
а) 

 
б) 

Рис.  1.  Бура. а - плоска лінійна  структура; б - модель просторового заповнення 
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Дослідження структурних змін у бурі у поєднанні з оптімізацією технологій 
борування, забезпечують значну активацію дифузійних процесів та отримання ша-
ру з поліпшеними мікромеханічними характеристиками. 

В. Д. Колюча та В. І. Мостовий вивчали структуру й властивості сталей ма-
рок 40Х, 45, попередньо оброблених вибухом, які потім піддавали ХТО в 

ж 3 – 4 годин. 
 Обробку вибухом зразків зі сталі 45 виконували при наступних параметрах: 

швидкість ударної хвилі  – 353м/с, час проходження ударної хвилі  – 6,6· 10-6сек. 
Під впливом швидкісної деформації структурні елементи шару переходять у мета-

стабільний стан [13], що сприяє активації процесів дифузії при ХТО. Глибина дифузійної 
зони, отриманої при ХТО попередньо оброблених вибухом зразків, у 1,5 – 2 рази 
перевищує глибину дифузійної зони, утвореної на необроблених зразках. 

Структурні зміни супроводжуються перерозподілом атомів  вуглецю, які під 
дією швидкісної деформації дифундують у напрямку результуючої сили. При цьо-
му поверхневий шар зневуглецьовується, і спостерігається витончення цементитної 
сітки й збільшення частки фериту. 

До нетрадиційних способів гартування відноситься дія на досліджувані матеріали  
електричним розрядом. А саме, при впливі іскрового розряду з тривалістю імпульсів 7,56 мкс 
має місце перегрів поверхні через тепловий удар з наступним охолодженням зі швидкістю 
1⋅105К/с. У результаті зростає відносна абразивна зносостійкість у 1,3 – 3,5 рази [14].  

У [15] досліджували закономірності утворення мікрокристалічного стану по-
верхневого шару на алюмінії і його сплавах, ураховуючи специфічні особливості 
насичення в електролітній плазмі. 

Показано, що поверхневий шар, отриманий у процесі насичення в електролітній 
плазмі, складається з боридів алюмінію різної модифікації, а саме – як високо бористих 
сполук (α-AlВ12, α-AlB10, β - AlB12, C4AlB24, γ-AlB12), так і низькобористих (Al8B4C4, 
Al(BH4)3), які у структурі дифузійного шару мають мікрокристалічну будову.  

Дифузія атомів бору в метал при обробці в електролітній плазмі має свої особ-
ливості. Процес насичення може здійснюватися за декількома механізмами масопе-
реносу. Під час процесу спостерігається локальний розігрів поверхні до 103 – 104 К. 
За таких температур відбувається іонна імплантація, в результаті якої в металі 
утворюються суміші атомів бору, водню, алюмінію без обмежень, обумовлених 
розчинністю й хімічною активністю [16]. Одночасно з імплантацією має місце ре-
активна дифузія впроваджених у метал атомів, в основному, по границях зерен, 
дислокаціям, а також, у меншому ступені, в об'ємі зерна. Ці зміни у структурі впли-
вають на властивості металу, наприклад, на питомий опір, який збільшується в 2 
рази, а мікротвердість у 1,5 – 3 рази.  

В останній час великий інтерес викликають квазікристали, тверді металічні 
сплави з дальнім порядком та симетрією, яка неприпустима для звичайних 
кристалічних тіл. Квазікристали володіють цілим рядом унікальних властивостей, 
які відрізняють їх від інших об’єктів. Зниження міцності та пластичності має місце 
в квазікристалах при температурах, вищих за 500 – 800˚ С. Такі особливості 
квазікристалів дозволяють вікористовувати їх для ефективного зміцнення сплавів. 
Як правило, вони утворюються у системах з перитектичним перетворенням. Тому 
нами зараз вивчаються можливості створення нових ресурсозберігаючих 
композиційних матеріалів зі квазікристалічним зміцненням. 

Висновки. Узагальнюючи все віще сказане, слід відзначити, що необхідність роз-
робки нових напрямків створення твердих сплавів диктується зростаючими вимогами 
сучасної техніки до матеріалів, які повинні поєднувати несумісні, з точки зору фізики 
твердого тіла, властивості. Матеріалознавство за оцінками експертів є один з трьох при-
оритетних напрямків, окрім біо- та інформаційних технологій, які будуть визначати 
технічний прогрес у ХХІ сторіччі. У ВДМ ДНУ накопичений більш ніж 40-річний досвід 
для вирішення найскладніших задач сучасного матеріалознавства. Створений працездат-
ний колектив і різноманітна експериментальна баз, яка дозволяє запропанувати 
вітчизняній промисловості ефективні економічні матеріали і технології для забезпечення 
експлуатаційної довговічності різноманітного обладнання металургійної і 
машинобудівної , гірничої і хімічної, енергетичної і ракетобудівної галузей.  
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Разработаны новые методики количественного контроля распределения легирующих 
элементов. Исследовали структуру и свойства новой фазы, которая была обнаружена в системе 
Fe-B-C. Рассмотрены свойства квазиэвтектических, многокомпонентных эвтектических и пери-
тектических превращений. На основе этих исследований были созданы новые композиционные 
материалы с необходимыми эксплуатационными свойствами. 

 
The structure and the properties of the Fe-B-C alloys have been investigated in a wide range of 

temperatures and compositions. The influence of multicomponent alloying on mechanisms and kinetics 
of structural transformations of the alloys, leading to nanostrucutral state formation included, has been 
considered. Based on the investigations conducted the novel composites possessing unique properties 
have been created. The original methods of surface strengthening in plasma, molten borax, and solid 
carburizer have been suggested. The novel methods of quantitative control of service properties have 
been worked out. 
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