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     Abdullah Goger1, Mehmet Baki Karami Fatigue and Compression Characteristics of Al 6O6I-B4C Composite Materials = Характеристики втоми і стиснення алюмоматричних композитів Al 6O6I-B4C / Abdullah Goger1, Mehmet Baki Karami // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 69-79.
Алюмоматричні композити, зміцнені карбідом бору, є різновидом композиційних матеріалів, який широко застосовується завдяки високій міцності, низькій щільності та покращеним трибологічним властивостям. У даній работі досліджено механічні властивості композитів А1 6О6І-В4С, зміцнених карбідом бору з частинками трьох різних розмірів. Композити отримано методами порошкової металургії (екструзія заготовок, виготовлених спіканням при температурі 550 °С під тиском 450 МПа). Досліджено їх механічні властивості, такі як твердість, міцність на стиск і утомна міцність, пов'язані з розміром зерна карбіду бору та режимом термічної обробки (старіння при 180 °С протягом 5 год). Встановлено, що твердість матеріалів збільшувалась з розміром зерна карбіду бору після термічної обробки.  
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     Manoj Kumar Pal, Greta Gergely, Daniel Koncz-Horvath, Zoltan Gacsi Investigation of the Electroless Nickel Plated SiC Particles in SAC305 Solder Matrix=Дослідження хімічно плакованих нікелем частинок карбіду кремнію у матриці припою SAC305 / Manoj Kumar Pal, Greta Gergely, Daniel Koncz-Horvath, Zoltan Gacsi // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 44-54.
Для нанесення покриття на частинки карбіду кремнію (SiC) застосовано метод хі-мічного плакування нікелем. Частинки SiC(Ni) були додані в матрицю Sn-3,0Ag-0,5Cu для отримання композиту SAC305/SiC(Ni) методами порошкової металургії (подрібненням у планетарному млині вихідних порошків з наступним їх пресуванням та спіканням). Вкриті нікелем частинки карбіду кремнію взаємодіють із безсвинцевою матрицею припою, утворюючи різні фази в процесі спікання при температурі 200 °С впродовж 3 ч. Досліджено мікроструктуру, механічні властивості (міцність на стиск, мікротвердість та змочуваність) безсвинцевого припою SAC305/SiC(Ni), зміцненого плакованими нікелем частинками карбіду кремнію. Показано успішне застосування методу хімічного нікелювання частинок SiC, а також поліпшення механічних властивостей і микроструктури безсвинцевого припою SAC305, зміцненого такими частинками.
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     Білоус О. О., Бондар А. А., Котко А. В., Подрезов Ю. М., Фірстов С. О., Циганенко Н. І. Вплив високотемпературної деформації на фізико- механічні властивості титанових композитів in situ із силіцидо-боридним зміцненням / Білоус О. О., Бондар А. А., Котко А. В., Подрезов Ю. М., Фірстов С. О., Циганенко Н. І. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 55-69.
Досліджено ефективність застосування термомеханічної обробки для оптимізації механічних властивостей литих потрійних та багатокомпонентних доевтектичних сплавів електронно-променевої гарнісажної плавки на основі титану із силіцидо- боридним зміцненням. Всі досліджені сплави в литому стані мають низьку пластичність. Показано, що шляхом високотемпературної деформації, а саме куванням на повітрі зразків, нагрітих до 1050 °С, можна суттєво покращити властивості сплавів: пластичність трикомпонентних Ti-Si-B - в 4-6 разів (від 0,5 до 2-3%) і тріщино- стійкість - в З рази (від 11 до 36 МПа o м0,5); пластичність сплавів, легованих цирконієм, алюмінієм та оловом, - на порядок (до 0,2-0,3%), тріщиностійкість -майже вдвічі. Найвищу жароміцність при тріщиностійкості 26 МПа o м0,5 має сплав Ti8oZri,2?h,5Sn2,iSi8,7B2,5: 1038, 887 та 572 МПа при 600, 700 і 800 °С відповідно.
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     Быков И. О., Овчинников А. В., Павленко Д. В., Леховицер З. В. Состав, структура и свойства спеченных кремнийсодержащих титановых сплавов / Быков И. О., Овчинников А. В., Павленко Д. В., Леховицер З. В. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 146-158.
Проанализированы основные факторы, ограничивающие применение жаропрочных титановых сплавов, синтезированных из порошковых компонентов путем прессования и последующего вакуумного спекания, для изготовления деталей газотурбинных двигателей. Описана методика синтеза сплава ВТ1-0 и сплава, который по химическому составу соответствует жаропрочному титановому сплаву ВТ8. Исследованы их химический и фазовый состав, прочностные характеристики, твердость, распределение легирующих элементов. По результатам исследования состава, структуры и свойств образцов опытных сплавов, синтезированных методами порошковой металлургии из порошков титана марки ПТ5 различной дисперсности, сделан вывод о возможности получения полуфабрикатов сложнолегированных титановых сплавов типа ВТ8. Исследовано влияние размера частиц основы (титана) на химический состав синтезированных сплавов. Показано соответствие химического состава опытного сплава требованиям отраслевого стандарта к полуфабрикатам жаропрочных титановых сплавов. Установлено влияние фракционного состава титанового порошка на прочность и твердость, а также на остаточную пористость синтезированных сплавов. Показано, что вне зависимости от размеров частиц основы порошковой смеси (в диапазоне от 40 до 400 мкм) характеристики прочности, пластичности и твердости опытного сплава типа ВТ8 не удовлетворяют требованиям стандартов ОСТ 90002-70 и ОСТ 90006-70, регламентирующих данные свойства для прутков и заготовок лопаток газотурбинных двигателей. Сделан вывод, что для повышения уровня прочностных свойств необходим комплекс мер, направленных на устранение остаточной пори-стости и формирование структуры материала глобулярного, бимодального, так называемого "лопаточного " типа.
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     Гетьман О. И., Коблянский Ю. В., Зависляк И. В., Хао Ван, Ли Жун, У Лэй , Кондратович Ю. Н., Быков А. И., Капитанчук Л. М. Электрофизические характеристики высокопоглощающей керамики на основе системы A1N-SiС / Гетьман О. И., Коблянский Ю. В., Зависляк И. В., Хао Ван, Ли Жун, У Лэй , Кондратович Ю. Н., Быков А. И., Капитанчук Л. М. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 24-35.
Проведено сравнение электрофизических характеристик на частоте 10,3 ГГц двух силънопоглощающих композиционных материалов на основе системы AlN-SiC. Для оценки диэлектрической проницаемости и тангенса диэлектрических потерь таких силънопоглощающих материалов использован волноводный метод с частичным заполнением волновода. Установлена зависимость электрофизических свойств образцов от их фазового состава, соотношения непроводящих и проводящих фаз, а также характера распределения этих фаз в микроструктуре. Содержание основных фаз в образцах 1 и 2 композиционных материалов составляет 57,2AlN-37,9SiC-4,9Y3AhOi2 и 42,3AlN-49,9SiC-7,8Y3AhOi2 соответственно; имеется также незначительное количество карбида титана, сиалона и других добавок. Показано, что в кристаллической структуре композиционных материалов практически не образуются твердые растворы между AIN и SiC. Установлено соответствие значений удельного сопротивления композитов на постоянном токе результатам высокочастотных измерений. Материалы 1 и 2 характеризуются, соответственно, тангенсом диэлектрических потерь 0,30 и 0,49; действительной частью диэлектрической проницаемости s' = 33,4 и 60,6; мнимой частью диэлектрической проницаемости е" = 10,1 и 29,5; удельным сопротивлением при напряжении 1 В, равным 3,78 o 108 и 8,90 o 105 Ом o см.
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     Григорьев О. Н., Жунковский Г. Л., Ведель Д. В., Бега Н. Д. Механизм взаимодействия компонентов в квазибинарной системе HfB2-Cr / Григорьев О. Н., Жунковский Г. Л., Ведель Д. В., Бега Н. Д. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 16-23.
Исследовано взаимодействие диборида гафния с хромом в системе Н^Вг-Сг. Показано, что при температуре до 1650 ± 30 °С процесс проходит как твердофазная реакция с образованием борида хрома СГ2В на стороне хрома контактной пары Н/Вт- Сг. Контролирующим звеном этого процесса является диффузия бора из диборида гафния в хром. При температуре 1650 ± 30 °С в зоне реакции появляется жидкая фаза эвтектического состава с краевым углом смачивания диборида гафния 20 град. Взаи-модействие превращается в растворение каждого из элементов контактной пары в эвтектике с последующим выравниванием концентраций через диффузию в жидкой фазе. Учитывая эвтектический характер квазибинарной диаграммы состояния HfB2- Сг, небольшой угол смачивания диборида гафния эвтектикой, который уменьшается с повышением температуры, а также высокую упругость паров хрома, позволяющую в процессе нагрева равномерно распределиться ему по всему объему шихты через паровую фазу, хром представляется перспективным для использования в качестве добавки, активирующей процесс спекания диборида гафния.

7


     Караїмчук Є. С., Маслюк В. А., Підопригора М. І., Ситник Я. А. Структура та властивості порошкових композиційних матеріалів залізо (хромиста сталь)-високовуглецевий ферохром / Караїмчук Є. С., Маслюк В. А., Підопригора М. І., Ситник Я. А. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 9-15.
Досліджено вплив умов отримання на фазовий склад, структуру та властивості порошкових матеріалів на основі заліза та хромистих сталей (Х17Н2, Х13М2) з 35% (мас.) ферохрому ФХ800. Зразки складу, % (мас.): 65Х17Н2-35ФХ800, 65X13М2- 35ФХ800 та 65Fe-350X800 - отримували за схемою однократного пресування та спікання в інтервалі температур 1150-1270 °С у вакуумі з ізотермічною витримкою ЗО хв. Попередньо суміші розмелювали в кульовому млині протягом 72 год у середовищі спирту. Порошок високовуглецевого ферохрому ФХ800 (8,6% (мас.) С) отриманий методом механічного подрібнення кускового матеріалу. Мікроструктуру зразків досліджено за допомогою растрового електронного мікроскопа РЕМ-106І. Показано, що структура карбідосталей змінюється від двофазної при використанні залізного порошку> до трифазної при використанні порошків хромистих сталей Х13М2 і Х17Н2. Доведено, що зміна складу матричної фази несуттєво впливає на густину та твердість карбідосталей, але дещо підвищує міцність на вигин матеріалу на основі хромистої сталі Х13М2. Зносостійкість матеріалів при абразивному зношуванні досліджено в процесі сухого тертя по поверхні алмазного круга. Встановлено, що масовий знос карбідосталей на основі сталей Х13М2 і Х17Н2 в 2,1-2,4 раз менший, ніж при використанні залізної матриці. Корозійні випробування проведено прискореним методом, який полягає у періодичному зануренні зразка в 20%-вий розчин НИОз. Результати показали, що зразки на основі заліза та хромистих сталей Х13М2 і Х17Н2 є стійкими в розчині азотної кислоти.
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     Касумов А. М., Шаповал К. О., Караваева В. М., Олифан Е. И., Радчук С. В. Влияние обменного f-d взаимодействия на свойства плёночных МДМ- структур (М - Fe, Со, Ni; Д - ТЬгОз) / Касумов А. М., Шаповал К. О., Караваева В. М., Олифан Е. И., Радчук С. В. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 100-106.
Исследовано влияние /~с1 взаимодействия на вольтамперные характеристики структур металл-диэлектрик-металл (МДМ), содержащих контакты с1-металлов (Ре, Со, М) с оксидами РЗМ. Показано, что в тонкопленочной МДМ-структуре (Ге, Со, Ш)/ТЪ20з/(Ре, Со, N1) обменное /-с! взаимодействие между атомами с незаполненными /- и (Л-электронными оболочками значительно снижает высоту потенциального барьера для перехода зарядов между электродами. При условиях надбарьерного механизма переноса заряда определены сила и энергия влияния /-с1 взаимодействия на движение электрона в МДМ-структуре. Показано, что повышение температуры снижает, а рост внешнего магнитного поля, напротив, усиливает влияние /-с1 взаимодействия на вольтамперные характеристики МДМ-структур. Это может быть связано с влиянием данных факторов на упорядоченность расположения магнитных моментов атомов переходных элементов в области/~с1 взаимодействия.
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     Рябцев С. І., Полонський В. А., Сухова О. В. Вплив скандію на структуру та корозійні властивості наноструктурних квазікристалічних плівкових покриттів Al-Cu-Fe, отриманих осадженням із пари / Рябцев С. І., Полонський В. А., Сухова О. В. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 89-99.
   Досліджено структуру та корозійні властивості квазікристалічних плівкових покриттів АІ-Си-Ре та АІ-Си-Ре-Бс товщиною 200-260 нм, отриманих методом триелектродного іонно-плазмового розпилення набірних мішеней. Структурний та фазовий склад покриттів визначали методами трансмісійної та растрової електронної мікроскопії, рентгеноспектрального мікроаналізу та рентгеноструктурного аналізу. Корозійні властивості досліджували у 3%-, 5%- та 16%-вому водних розчинах ШСІ (рН = 6,9) за кімнатної температури. Встановлено, що в структурі напилених плівкових покриттів утворюється дисперсна квазікристалічна ікосаедрична фаза. Розміри ділянок когерентного розсіювання вказують на наноструктурний стан отриманих покриттів. Результати визначення стаціонарних потенціалів у сольових розчинах різної концентрації свідчать про збільшення опору корозії у разі легування квазікристалічних плівок АІ-Си-Ре добавками 0,5% (ат.) скандію.
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     Судавцова В. С., Шевченко М. О., Іванов М. І., Кудін В. Г., Подопригора Н. В. Термодинамічні властивості та фазові рівноваги в сплавах системи Nd-Ni / Судавцова В. С., Шевченко М. О., Іванов М. І., Кудін В. Г., Подопригора Н. В. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 107-118.
Методом ізопериболічної калориметрії вперше визначено ентальпії змішування рідких сплавів подвійної системи Nd-Ni в інтервалах 0 < хм <0,5 при 1733 К і 0,55 < хю < 1 при 1773 К. Розплави подвійної системи Nd-Ni характеризуються значними від'ємними ентальпіями змішування з мінімумом -33,9 ±0,8 кДж/моль при хт = 0,63 і 1750 К. У дослідженому температурному інтервалі (1733-1773 К) інтегральні ентальпії змішування розплавів описано поліномом	АН = xNj (.1 - xNi) х
х (-75,32 -103,41xNj + 273,45x2Nj - 817,02x3Ni + 548,58x4Ni). За моделлю ідеального асоційованого розчину (ІАР) розраховано активності компонентів, мольні частки асоціа- тів, енергії Гіббса та ентропії змішування. Для розрахунку використано визначені нами значення АН, А Ні, відомі з літератури ентальпії утворення нікелідів, а також діаграми стану системи Nd-Ni. Усі проміжні фази вважалися стехіометричними, з нульовою надлишковою теплоємністю. Для розрахунку обрано п \ять асоціатів: NdiNi, NdNi, NdNii, NdNi3, NdNis. Більшість з них збігаються за складом з інтерметалідами у цій системі. Лише один із них не існує у твердому стані. Це асоціат NdiNi, який близький за складом до інтерметсигіду Nd?Ni3. Встановлено, що активності компонентів розплавів Ni з Nd виявляють великі від 'ємні відхилення від ідеальних розчинів. У розплавах переважають асоціати найпростішого складу - NdNi та NdNi2. Ентропії змішування рідких сплавів Ni з Nd є від 'ємними (мінімальне значення близьке до -6,4 Дж/моль o К). Усі одержані нами термодинамічні властивості свідчать про сильну енергію взаємодії між Ni та Nd. На основі отриманих параметрів моделі ІАР розраховано криву ліквідуса для системи Nd-Ni.
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     Тимошенко Я. Г., Гадзира М. П., Давидчук Н. К. Формування вторинного карбіду кремнію в умовах взаємодії нанорозмірного карбіду кремнію з оксидом заліза / Тимошенко Я. Г., Гадзира М. П., Давидчук Н. К. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 36-43.
Досліджено особливості високодисперсного порошкового композиту, що утворюється при взаємодії нанорозмірного карбіду кремнію з оксидом заліза та спеченим концентратом залізної руди у вакуумі та аргоні при 1200 і 1400 °С відповідно. Основними складовими порошкових композитів є карбід кремнію ф-SiC), силіциди та карбіди заліза, а також оксид та оксинітрид кремнію. Визначено параметр ґратки SiC в порошкових композитах, синтезованих у системі SiC-Fe2?3. Встановлено, що в процесі взаємодії суміші порошків системи SiC-Fe20$ у вакуумі синтезується вторинний SiC з параметром гратки, що відповідає стандартному значенню кубічного /З-SiC. Така ж взаємодія в середовищі аргону супроводжується синтезом вторинного SiC зі зниженим параметром ґратки: мінімальне його значення (0,4336 нм) на 0,6% менше від стандартного значення для кубічного fi-SiC. Досліджено морфологію порошкового композиту, синтезованого у системі SiC-FeiOs. Встановлено, що зменшення середнього розміру його частинок відбувається із зростанням масового вмісту вторинного SiC.
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     Тульский Г. Г., Ляшок Л. В., Османова М. П., Колупаев И. Н. Электрохимическое получение порошка вольфрама из отходов вольфрамосодержащих сплавов / Тульский Г. Г., Ляшок Л. В., Османова М. П., Колупаев И. Н. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 3-8.
Создание твердых сплавов для сложных условий эксплуатации основано на использовании металлических порошков, в частности вольфрама. Растущее потребление вольфрама в промышленности диктует необходимость совершенствования технологий его получения из техногенных отходов. Цель работы состояла в восстановлении металлического вольфрама в виде порошка из хлоридных и хлоридно-фторид- ных расплавов и определении факторов, влияющих на его дисперсность. Исходным сырьем служил оксид вольфрама }?Оз, полученный электрохимическим способом из вторичного сырья (псевдосплавов вольфрама карбидного типа ВК-6). В качестве рас- ?пава были использованы эвтектические смеси КС1-ИаС1-С8Вг и НаС1-КС1-СБВг- \asWOsF3. Установлено, что при электролизе расплава с высоким содержанием М70:Р42~ вольфрам выделяется в виде высокодисперсного порошка. Морфология осадков демонстрирует зависимость размеров зерен порошка вольфрама от условий электролиза. По результатам исследования разработан сравнительно недорогой и производительный способ получения порошка вольфрама.
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     Уманский В. П., Бродниковский Н. П., Бащенко О. А., Кулаков А. С. Износостойкость образцов бронзовой связки алмазных трубчатых свёрл, оснащённых наполнителем из порошков ультрадисперсных алмазов и молибдена / Уманский В. П., Бродниковский Н. П., Бащенко О. А., Кулаков А. С. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 139-145.
Исследована интенсивность изнашивания при трении об абразив образцов, полученных пропиткой в вакууме оловянистой бронзой смеси порошков ультрадисперсных алмазов АСМ 1/0 и молибдена. Испытания проведены на абразивном круге на основе карбида кремния 5ЇС в присутствии охлаждающей воды. Показано, что введение и повышение содержания порошка ультрадисперсного алмаза в образцах существенно снижает интенсивность их износа (в 78 раз). Тогда как твёрдость образцов с повышением содержания в них алмазных порошков до 5% (мае.) сначала возрастает, а при дальнейшем увеличении концентрации АСМ 1/0 до 11% (мае.) - снижается из-за появления в образцах небольшой пористости. Применение бронзовой связки, содержащей более 15% (мае.) олова, несмотря на увеличение её твёрдости, не способствует снижению интенсивности износа испытанных образцов, а значит, и созданного на её основе алмазного инструмента.
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     Чудінович О. В, Корічев С. Ф, Андрієвська О. Р. Взаємодія оксидів ітрію, лантану та самарію при температурі 1600 °С / Чудінович О. В, Корічев С. Ф, Андрієвська О. Р. // Порошкова металургія. – 2019. – № 9-10. – С. 129-138.
Фазові рівноваги та структурні перетворення у системі Ьа20з-У20з-8т20з при 1600 °С вивчено методами рентгенофазового аналізу та петрографії у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі гексагональної (А) модифікації Ьа20з, кубічної (С) модифікації У20з та моноклінної (В) модифікації Ьа20з (Бт20з). Як вихідні речовини використовували оксиди Ьа20з, 8т20з, У20з (99,99%). Зразки готували із розчинів нітратів з подальшим їх випаровуванням і розкладанням при 800 °С протягом 2 год. Зразки піддавали трьохступеневій термообробці: при 1100 °С (2464 год), при 1500 °С (50 год) і при 1600 °С (10 год) на повітрі в печах з нагрівальними елементами на основі фехраль (Н23и5Т) і дисиліциду молібдену (МоЗі2). Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ьа20з-У20з-8т20з при 1600 °С характеризується присутністю трьох однофазних (А-Ьа20з, В-Ьа^Оз (Бт20з), С-У2О3) і двофазних (А + В, В + С) областей. Впорядковану фазу типу перовскиту в даній системі при 1600 °С не виявлено. У системі утворюється неперервний ряд твердих розчинів на основі моноклінної модифікації В-Ьа20з (Зт20з), який займає найбільшу площу ізотермічного перерізу. Оксид ітрію стабілізує загальну взаємну розчинність оксидів лантану та самарію. Параметри елементарної комірки В-фази зменшуються, об 'єм ґратки з додаванням більш важкого іона зростає, густина також зростає, а решітка твердих розчинів на основі В-форми оксидів рідкісноземельних елементів зі збільшенням концентрації оксиду ітрію стає більш щільно упакованою. Параметри елементарної комірки В-фази змінюється від а = 1,3988 нм, Ь = 0,3774 нм, с = 0,8427 нм в однофазному зразку, що містить 15% (мол.) У20з-42,5% (мол.) Ьа20з-42,5% (мол.) 5т20з, до а = 1,3806 нм, Ь = 0,3709 нм, с = 0,8312 нм у двофазному, що містить 45%> (мол.) У2Оз-27,5% (мол.) Ьа20з-27,5% (мол.) БтгОз.




