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     Fabrication of functionally graded WC-Co cemented carbides with plate-like WC grains / K. Zheng, Z. Yong, G. Lu и др. // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 119-126.
Функціонально-градієнтні тверді сплави WC-Co з пластинчастими зернами карбіду вольфраму отримано шляхом навуглецювання твердих сплавів без г|-фази. Методами рентгенівської дифракції, сканувальної злектронної мікроскопії та енергодиспер- сійної рентгенівської спектроскопії досліджено фазовий склад та мікроструктуру функціонально-градієнтних твердих сплавів WC-Co. Результати показали, что через різницю у спорідненості між вуглецем та іншими легуючими елементами утворився шар з малим вмістом кобальту. Розмір зерна карбіду вольфраму збільшився, при тому що співвідношення бічної довжини до товщини в зоні поверхні трохи зменшилося через різницю у швидкості росту між різними площинами зерен карбіду вольфраму. Крім того, функціонально-градієнтні тверді сплави WC-Co у поверхневій зоні мають шар глибиною 80 мкм з малим вмістом кобальту, що обумовило їх чудові механічні властивості: твердість поверхні 1748 HV та тріщиностійкість 9,6 МПа o м1/2.
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     Гетьман, О.И. Применение реологической теории спекания В. В. Скорохода для анализа кинетики спекания порошков вольфрама / О. И. Гетьман // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 3-35.
Проанализированы опубликованные работы В. В. Скорохода, посвященные экспериментальному и теоретическому исследованию спекания дисперсных порошков. Продемонстрировано применение реологической теории спекания В. В. Скорохода для анализа кинетики спекания дисперсных порошков вольфрама. В статье прослежена история обнаружения и объяснения принципиально нового явления локально-неоднородного уплотнения при спекании реальных порошковых тел и его влияния на последующий ход усадки. Проанализированы причины, по которым физические теории спекания не могли быть полностью согласованы с экспериментальными результатами спекания реальных порошковых тел. Сделан вывод о превалирующем влиянии структурообразующих процессов на кинетические и термодинамические факторы уплотнения при спекании.
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     Структурная и химическая микронеоднородность высокоэнтропийного покрытия TiVZrNbHfTa / В. Ф. Горбань, Н. И. Даниленко, Н. А. Крапивка, С. А. Фирстов // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 126-132.
Исследована структурная и химическая микронеоднородность высокоэнтропийного покрытия TiVZrNbHfTa. Рентгеновский микроанализ показал, что концентрация элементов изменяется в пределах 10% (am.) на расстоянии в несколько нанометров. При этом концентрация (s + d) электронов остается постоянной. При исследовании тонкой структуры с применением электронной микроскопии высокого разрешения обнаружены кластеры, размер которых близок к "периодичности " наблюдаемой химической неоднородности.
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     Некоторые особенности взаимодействия борида циркония с хромом / О. Н. Григорьев, Жунковский, Л. Г и др. // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 109-119.
Исследовано взаимодействие борида циркония с хромом в интервале температур 1300-1900 °С в вакууме. Установлено, что в случае твердофазного взаимодействия на границе контакта происходит реакционная диффузия с образованием боридов хрома Сг2В и СгВ на границе метала. Процесс контролируется скоростью диффузии атомов бора из кристаллической решётки диборида циркония в металл. В области высоких температур взаимодействие протекает по механизму контактного плавления, ха-рактерного для эвтектических систем. Температура эвтектики находится в области 1780 °С. Образующаяся жидкая фаза смачивает поверхность борида с краевым углом смачивания 40 град, взаимодействует с ней и исчезает из-за образования более высокотемпературных продуктов реакции. Фазовый состав последних зависит от соотношения компонентов в сплаве, изменяется по мере увеличения отношения ZrB2 / Сг, представляя собой двойные и тройные соединения, построенные на базе кристалличе-ских решеток боридов циркония и хрома. Учитывая эвтектический характер квазиби- нарной диаграммы состояния 2гВ2-Сг, небольшой угол смачивания борида циркония эвтектикой, взаимодействие с ней, а также возможность равномерного распределения по объему шихты через паровую фазу, хром является перспективным материалом для использования в качестве активирующей процесс спекания добавки.
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     Іскро-плазмове спікання нанопорошку фториду магнію / В. Г. Колесніченко, М. В. Замула, Ю. В. Юрченко та ін. // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 45-54.
Досліджено поведінку наноструктурного Mgp2 під час його ущільнення методом хкро-плазмового спікання. Дисперсний порошок отримано нітратним синтезом. Ви- :-.:кї чистота та дисперсність синтезованого порошку MgF2 дали змогу зберегти розмін зерен у матеріалі в діапазоні 300-500 нм та досягти високих щільності ~99,8% та прозорості ~90% в ІЧ-діапазоні випромінювання для зразків товщиною 2,5 мм.
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     Получение, структурообразование и свойства износостойких материалов "железо-углеродистый сплав - зернистый наполнитель из твердых сплавов" / В. А. Маслюк, Е. С. Караимчук, В. И. Алексеев, А. М. Верховлюк // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 78-88.
Исследованы условия получения, формирование структуры и свойств металломатричных материалов системы "железоуглеродистый сплав - зернистый наполнитель из безвольфрамовых твердых сплавов ". Установлено, что использование метода вакуумного всасывания обеспечивает практически полное заполнение межчастичных пустот расплавами металлов и получение композитов с размерами частиц твердого наполнителя О,17-0,7 мм. Микроструктура композитов характеризуется отсутствием явно выраженной переходной зоны на границе твердый сплав-металл, образованием "зернистой " структуры матрицы из аустенитного чугуна и выделением значительного количества пластинчатого графита. Изучены механические свойства и стойкость металломатричных материалов на основе белого чугуна и углеродистой стали с твердосплавным наполнителем при ударно-абразивном изнашивании. Установлено, что оптимальным сочетанием свойств обладает композит, состоящий из стали 45 и 60% (об.) твердого сплава КХНФ15.
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     Смачивание и пайка сверхтвердых материалов / Ю. В. Найдич, А. А. Адамовский, В. С. Журавлев, Н. С. Зюкин // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 145-152.
Исследовано смачивание металлическими припоями сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора и алмаза, полученного химическим осаждением из газовой фазы. Уточнены ранее разработанные составы припоя. Изготовлены образцы изделий инструментального (резцы) и конструкционного (узел трения вал-втулка) назначений.
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     Петухов, А.С. Особенности синтеза композиции ZrN-ZrB2 в условиях искро-плазменного спекания / А. С. Петухов, А. В. Рагуля, А. Ю. Бородянская // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 57-78.
Метод реактивного искро-плазменного спекания смесей порошков ZrHi, BN и В в интервале температур 1500-1900 °С был использован для получения керамической композиции ZrN-ZrB2 с содержанием 35-80% (мае.) ZrB2. Исследованы фазовые превращения в области температур 900-1900 °С, характер уплотнения при температуре спекания 1800 °С, влияние состава и температуры спекания на изменение механических свойств спеченных композиций. Процесс уплотнения при температуре спекания 1800 °С проходит в четыре стадии. Первая стадия спекания -это начало дегидрирования ZrHi с выделением атомарного (молекулярного) водорода (до начала S-образной кривой зависимости усадки от времени). Вторая стадия включает в себя прохождение химических реакций в системе. Третья и четвертая стадии - непосредственное спекание синтезированных компонентов ZrN и ZrB2. Активное влияние взаимодействия циркония и бора, которое проходит по типу самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, на процессы уплотнения и формирования конечной структуры композитов приводит к тому, что наиболее высокими механическими свойствами обладают образцы с содержанием 80% (мае.) ZrBi, спеченные в интервале температур 1800- 1900 °С.
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     Роїк, Т.А. Особливості формування триботехніч- них властивостей композиційних матеріалів на основі шліфувальних відходів / Т. А. Роїк, О. А. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 88-98.
Проаналізовано особливості формування структури та антифрикційних властивостей нового композиційного матеріалу на основі шліфувальних відходів конструкційної сталі ШХ15СГ з додаванням твердого мастила CaF2. Матеріал призначений для експлуатації в температурному інтервалі 300-400 °С при навантаженнях 5,0~ 7,0 МПа на повітрі. Аналіз складу вторинних структур та антифрикційних властивостей матеріалу засвідчив, що за вказаних умов роботи контактні поверхні вкриті суцільними антизадирними плівками тертя. Вони містять хімічні елементи як дослідженого композиційного матеріалу, так і контртіла, а також фторид кальцію. У плівках тертя виявлено кисень, який бере участь у їх формуванні, вступаючи у хімічні реакції з елементами контактної пари, утворюючи оксиди різного складу і забезпечуючи окиснювальний характер зношування. Антифрикційний композиційний матеріал ШХ15СГ + (5,0-7,0% CaFi) може ефективно використовуватись у вузлах тертя для роботи в умовах самозмащення при 300-400 °С та навантаженнях 5,0-7,0 МПа на повітрі. За таких експлуатаційних режимів на контактних поверхнях утворюються самозмащувальні плівки тертя, темп зношування яких перебуває у балансі з темпом їх відновлення, що підтверджується високими триботехнічними властивостями. Продемонстровано перспективність застосування відновлених промислових шліфувальних відходів конструкційних сталей як металевої основи для виготовлення якісних антифрикційних композиційних матеріалів для конкретних умов експлуатації, коли їх структурою і властивостями можна керувати, обираючи хімічний склад тих або інших шліфувальних відходів та застосовуючи раціональні режими виготовлення.
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     Семенова, О.Л. Діаграма стану системи Zr-Ni в області 25-60% (ат.) Ni / О. Л. Семенова, В. М. Петюх, О. С. Фомічов // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 133-144.
З метою уточнення будови сплавів Иі~2г в області 25-60% (ат.) № проведено додаткові дослідження із застосуванням методів фізико-хімічного аналізу (металографії, рентгенографії, диференційного термічного та локального рентгеноспектрального аналізів). Показано, що фази на основі сполук 2п№ та ZrNi плавляться при температурі, яка приблизно на 100 та ЗО °С нижча від прийнятої раніше. На підставі аналізу літературних даних та власних експериментальних результатів зроблено висновок про відсутність доказів евтектичної взаємодії між фазами 7гМ та 7г2Иі. Вперше знайдено модифікацію еквіатомної фази з кубічною кристалічною структурою.
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     Скороход, В.В. Реологічна модель спікання та в'язка течія пористих матеріалів, які містять площинні дефекти / В. В. Скороход, М. Б. Штерн // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 36-44.
Розглянуто процес в язкої течії та спікання пористого матеріалу, який містить площинні дефекти. Аналіз процесу базується як на реологічній теорії В.В. Скорохода, так і на узагальненій континуальній моделі порошкового середовища. Особливості поведінки пористого матеріалу розглядаються в процесі спікання, суміщеного із од- новісним розтягом. Зокрема, розглядається нейтральне спікання і обговорюється один із непрямих методів оцінки ефективного лапласівського тиску.
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     Кінетика поширення деструктивної речовини по поверхні твердого тіла / І. Б. Чепков, С. В. Лапицький, А. В. Кучинський та ін. // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 153-160.
Показано підхід до дослідження механізму та кінетики проникнення металевого розплаву певного складу вздовж міжзерених границь у ненапружених зразках металу. Показано, що швидкість проникнення деструктивної речовини лімітується процесами, які відбуваються на фронті рідкої фази: розчиненням ділянок міжзерених, границь; перекристалізацією з утворенням кристалів твердого розчину; розкриттям нових ділянок тріщини під дією тиску зростаючих кристалів.
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     Шимшек, І. Investigation of Wear and Corrosion Behaviors of Til5Mo Alloy Produced by Mechanical Alloying Method in SbF Environment = Характеристики зносу та корозії сплаву ТИ5Мо, отриманого методом механічного легування, / І. Шимшек, Д. Йозюрек // Порошкова металургія. – 2019. – № 7-8. – С. 98-108.
Вивчено показники зносу та опірність електрохімічній корозії сплаву Ті15Мо, отриманого механічним легуванням у середовищі, що моделює рідину організму. Сплав Ті15Мо отримано подрібненням в обладнанні хтя механічного легування протягом 120 хв. Сплави досліджено методами сканувальної електронної мікроскопії, рентгенівської дифракції, виміряно їх твердість та щільність. Для проведення випробувань у середовищі, що моделює рідину організму, використано три різних навантаження, чотири різних шляхи тертя та швидкість ковзання 1 м o с_1. Корозію досліджували в режимі потенціодинамічної поляризації виміром циклічної поляризації при температурі тіла 37 °С з інтервалом сканування ±750 мВ та швидкістю сканування 1 мВ/с. Щільність та твердість твердість за Вікерсом механічно-легованого сплаву Ті15Мо дорівнюють 4,93 г/см3 та 299,5 VHN відповідно. При збільшені навантаження у випро-буваннях на зношення зносостійкість зразків зменшилася, а знос збільшився. У режимі потенціодинамічної поляризації струм корозії становив 36,969 мА/см2, а швидкість корозії дорівнювала 0,54448 мм/год. Корозійні випробування, проведені у середовищі, що моделює рідину організму, при температурі тіла, показали, що у механічно- легованому сплаві Ті15Мо фіксувалася дуже незначна піттінг-корозія.



