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     Баглюк, Г.А. Вплив вмісту боридної складової на основні механічні характеристики композитів, спечених із порошкових сумішей ТіН2 + ТіВ2 / Г. А. Баглюк, О. О. Стасюк, Д. Г. Саввакін // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 26-36.
Оірнено вплив вмісту дибориду титану у вихідній порошкової суміші ТІН2-ТІВ2 на основні механічні характеристики спечених з неї композитів при випробуваннях на розтяг та стиск. Показано, що пористість спечених при 1250 °С пресовок зростає при збільшенні вмісту дибориду титану у вихідній шихті, що пов’язано з проявом ефекту Френкеля при спіканні. При розтягу величини міцності, твердості та модуля пружності сплаву при введенні до складу шихти 5% порошку ТіВі зростають, незважаючи на деякий ріст пористості. Водночас збільшення вмісту високомодульної складової в шихті до 10% спричинює зменшення вказаних характеристик. Пластичність спечених сплавів монотонно зменшується при збільшенні вмісту боридної складової. У випробуваннях на стиск величини границі пропорційності та пластичності сплавів монотонно зростають зі збільшенням вмісту ТгВг у шихті, незважаючи на збільшення пористості. Це зумовлено тим, що при стисканні пористість чинить суттєво менший вплив на опір деформуванню спечених композитів системи Ті-ТіВ. ніж при їх розтягу.
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     Банді, В.Р.Р. Вібраційне формування фільтрувальних матеріалів з використанням порошків шламів легованої сталі та сапоніту / В. Р. Банді, Р. М. Сайкат, М. П. Крішна // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 13-26.
   Сплави А1-18% РЬ і А1-20% РЬ отримано методом швидкого твердіння, тобто методом напилення. Осад у формі кривої Гаусса, або дзвоникуватий осад, напилено при тиску 9 бар, відстані від сопла до ротора приблизно 423 мм та куті нахилу ротора 0°. З периферійних областей напилених сплавів А1-18% РЬ і А1-22% РЬ були вирізані зразки довжиною ЗО мм та товщиною 20 мм. їх піддавали гарячій прокатці з різним ступенем обтиснення (зменшення товщини прокату), а саме 0, 15, 30, 45 та 60%, при температурі рекристалізації 0,4Тт. Величина Тт є температурою плавлення сплаву в умовах теплої прокатки і дорівнює 575 °С, як випливає з фазової діаграми А1-РЬ. Дослідження мікроструктури показало, шо до ступеня обтиснення 60% свинець рівномірно розподіляється в алюмінієвій матриці обох напилених зразків. При зменшенні товщини теплоката- них зразків (як А1-18% РЬ, так і А1-22% РЬ) їх твердість знижується. Встановлено, що пористість сплаву А1-18% РЬ нижча, ніж у А1-22% РЬ, через дефекти напилення та прокатки. Випробовування на тертя показали, що із підвищенням вмісту РЬ від 18 до 22% швидкість зношення зразків суттєво збільшується. Значення інтенсивності зносу та коефіцієнта тертя сплаву А1-22% РЬ вищі порівняно із відповідними характеристиками сплаву А1-18% РЬ.
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     Григорьев, О.Н. Некоторые особенности взаимодействия HfB2 с никелем и его сплавом Ni-20% Сг (нихромом) / О. Н. Григорьев, Г. Л. Жунковский, Д. В. Ведель // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 63-72.
Исследовано взаимодействие в системах Ni-HfB2 и NiСг-HfB2. Показано, что в системе с чистим никелем при твердофазном взаимодействии вплоть до температуры контактного плавления новые продукты реакции не образуются. В системе NiСг— HfB2 при твердофазном взаимодействии в результате встречной диффузии бора из борида гафния и хрома из нихрома в зоне контакта формируется слой Сг2В. Температурами начала контактного плавления являются 1370 ± 10 °С в системе Ni—HfB2 и 1450 ± 10 °С в системе NiСг-HfB2.  
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     Вплив параметрів дисперсних виділень на характер зміцнення сплаву Cu-Cr-Sn з різним вмістом Sn / Л. Зею, Л. Фуксін, К. Вейбін et al. // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 45-57.
Вплив невеликої кількості розчиненого олова на характер зміцнення і еволюцію мікроструктури сплавів Cu-Cr-Sn досліджено методами оптичної, сканувальної та просвічувальної електронної мікроскопії, а також вимірюванням твердості за Вік-керсом.
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     Ентальпії змішування розплавів системи Sr-Sb / М. І. Іванов, Л. О. Романова, М. О. Шевченко та ін. // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 132-137.
Ентальпії змішування розплавів системи Sг-SЬ визначено методом ізопериболіч-ної калориметрії при 1250 К у повному концентраційному інтервалі відносно рідкого стану компонентів. Виявлено великі екзотермічні ефекти змішування (АНмін= = -70,1 ±4,8 кДж/моль), що вказує на сильну взаємодію між різноіменними компонентами та корелюс з діаграмою стану системи Sг-Sb. Компоненти цієї системи утворюють кілька інтерметатічних сполук: SгSb, SгSb3, Sг3Sb2, Sг2Sb. Мінімальне значення А Н рідких сплавів відповідає області коїщентрацій, де існують фази SгSb та Sг3Sb2. Ентальпії змішування є менш екзотермічними, ніж відповідні дані для інтерметалід-них фаз. Це корелює з даними для сплавів систем із сильною міжкомпонентною взаємодією та свідчить про ближній порядок у рідкому стані. Ентальпії змішування розплавів систем Mg(Ca, 8г)-8Ь зменшуються в ряду Mg-Sb —> Са-Sb —> Sг-Sb, що узгоджується із зростанням різниць електронегативностей відповідних елементів.

6


     Корнієнко, O.A. Фазові рівноваги в системі ZrO2-La2O3-Gd2O3 при 1600 °С / O. A. Корнієнко, O. l. Биков, А. В. Самепюк // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 119-131.
Методами рентгенівського фазового та мікроструктурного аналізів досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення в системі ZгО2-Lа2O3-Gd2O3 при температурі 1600 "С у всьому інтервалі концентрацій.  
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     Коротченко, А.Ю. Применение в технологии инжекционного формования порошков, содержащих крупные частицы / А. Ю. Коротченко, М. В. Тверской // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 138-146.
В производстве деталей из сталей по технологии инжекционпого литья металлических порошковых смесей (М1М— Metal Injection Moulding) обычно используются порошки с размером частиц до 22 мкм. Стоимость таких порошков очень высокая, что неизбежно увеличивает и стоимость готовых деталей. Для снижения себестоимости производства деталей по MIM-техиологии предлагается новый состав фидстока BMSTU 42СгМо4 с размером частиц до 50 мкм, как и в аддитивных технологиях. Определены реологические и механические характеристики нового состава фидстока и проведено их сравнение с характеристиками фидстока Catamold 42СгМо4 фирмы BASF. Установлено, что вязкое течение фидстока BMSTU 42СгМо4, как и показатель текучести расплава, подобны соответствующим свойствам фидстока Catamold 42СгМо4. Предел прочности составил 70% от значения для Catamold 42СгМо4, шероховатость поверхности Ra - 1,85-2,22 мкм, твердость изменяется в диапазоне 144-220 HV1, что говорит о возможности использования порошков с увеличенным размером частиц в М1М-технологии.
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     Вплив пористої каркасної структури заліза на процес інфільтрації розплавом алюмінію / П. І. Лобода, А. В. Мініцький, Є. Г. Биба та ін. // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 37-44.
Досліджено інфільтрацію пористих залізних каркасів, отриманих методами порошкової металургії (зокрема, із застосуванням технологій ЗО друку) розплавом на основі алюмінію в умовах градієнту тиску. Досліджено процеси ущільнення пресовок із залізного порошку з додаванням різних пороутворювачів. Встановлено мінімальний тиск (150-200 МПа), за якого досягається пористість 35-40%. Застосування металевих залізних відходів у вигляді стружки дозволило сформувати пористі каркаси при меншому тиску — 100 МПа. Встановлено мінімаїьний розмір пор (400 мкм), що забезпечує суцільне заповнення пористого каркасу розплавом на основі алюмінію, нагрітого до температури 760-780 °С, в умовах градієнту тиску. Показано можливість створення композитів системи залізо-алюміній без утворення хімічних сполук. У цьому випадку на границі взаємодії заліза та алюмінію спостерігається тонкий дискретний прошарок товщиною 5-10 мкм, де відбулося насичення залізного каркасу аіюмінієм. Цей прошарок забезпечує кращу адгезію між залізним каркасом та розплавом. Відсутність хімічних сполук у системі Ре-АІ в умовах просочування пояснюється кінетикою процесу: за декілька секунд компоненти не встигають прореагувати між собою. Встановлено вплив типу пористої каркасної структури на характер деформації при стисненні композитів системи залізо-алюміній. Найбільшу границю міцності (-400 МПа) мають зразки, отримані із ЗИ каркасів. Для них характерно два перегини на діаграмі: перший — в області 60-70 МПа (початок пластичної деформації), при цьому відбувається деформаційне зміцнення і збільшення відносної деформації до 20-22%>; другий перегин починається з 230-240 МПа і визначає об’ємну деформацію зразків. Найбільшу границю плинності (115,2 МПа) мають зразки з каркасом із стружки, що пов 'язано із високою площею контактної поверхні частинок стружки, які хаотично переплітаються між собою. Відповідно, найнижчі характеристики мають зразки з каркасом із частинок порошку, площа контакту яких мінімальна.
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     Влияние температуры вакуумного горячего прессования на механические и трибологические характеристики композитов Fe-Cu-Ni-Sn-VN / В. А. Мечник, A. Б. H, В. Н. Колодницкий и др. // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 73-90.
Исследованы механические (твердость, модуль упругости) и трибологические (сила трения и скорость износа) свойства композитов Fe-Cu-Ni-Sn-VN, сформированных методом холодного прессования и последующего вакуумного горячего прессования при различной температуре. Исходные порошки железа, меди, никеля и олова имели дисперсность 5—50 м/см, а нитрид ванадия —0,1 -0,7 мкм. Установлено, что при повышении температуры вакуумного горячего прессования от 800 до 1000 °С твердость увеличивается от 3,75 до 5,37 ГПа, а модуль упругости снижается с 176 до 125 ГПа. В результате этого сила трения уменьшается от 115 до 80 мН, а скорость износа —от 1,93 ¦ КҐ до 0,45 ¦ 10~- мм3 ¦ Н~! ¦ м~'. Обсуждены причины улучшения механических и трибологических характеристик спеченных композитов. В частности, показано, что основной причиной улучшения механических характеристик композита является измельчение зерна от 5-50 мкм до 20-400 нм вследствие превращения а —> у —> а в условиях растворения VN в a-Fe. При этом структура композита состоит из пересыщенного твердого раствора азота и ванадия в a-железе, интер-металлида CmNiSns, первичных и вторичных дисперсных фаз нитрида ванадия. Установлена взаимосвязь структуры с механическими и трибологическими свойствами. Показано, что параметры Н/Е и Н3/Е3, описывающие стойкость материала упругой деформации разрушения и сопротивление материала пластической деформации, коррелируют с износостойкостью. Спеченные композиты рассмотрены как перспективные материалы для создания нового поколения композиционных алмазосодержащих материалов для камнеобрабатывающей промышленности.
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     Пінчук, М.О. Особливості структуроутворення реакційно спеченого карбіду кремнію, модифікованого карбідом хрому / М. О. Пінчук, М. П. Гадзира // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 57-62.
Вплив невеликої кількості розчиненого олова на характер зміцнення і еволюцію мікроструктури сплавів Cu-Cr-Sn досліджено методами оптичної, сканувальної та просвічувальної електронної мікроскопії, а також вимірюванням твердості за Вік-керсом.
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     Рудь, В.Д. Вібраційне формування фільтрувальних матеріалів з використанням порошків шламів легованої сталі та сапоніту / В. Д. Рудь, Н. А. Христинець, Н. Т. Рудь // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 3-12.
Представлено результати формоутворення та запропоновано технологічну схему виготовлення фільтруючого градієнтного матеріалу на основі порошків нержавіючої сталі та сапоніту за допомогою вібросегрегації. Використано методи теоретичної та аналітичної механіки, теорії коливань і вібраційної механіки, методи моделювання, теорії планування експерименту та комп 'ютерного моделювання. Дослідження поверхні та мікроструктури, а також вимірювання щільності за товщиною виробу проведено за допомогою металографічного анаїізу на мікроскопі ММР-4 комплексу "Місго-оріік" з використанням програмного забезпечення "5тагІ-еуе". Досліджено структурні властивості отриманих зразків, концентрацію ключового компонента порошкової суміші по висоті зразка за допомогою програмного комплексу I^nageJ2x. Визначено амплітуду та частоту вібраційного стенду, за яких відбувається градієнтне розділення. Запропоновано підхід до отримання градієнтних пористих фільтруючих матеріалів на промисловому вібраційному обладнанні УВМ-60/60. Засобами С++Виі!сіег створено проект для побудови регресійної математичної моделі другого порядку шляхом оброблення експериментальних даних, отриманих за симетричним композиційним ротатабельним уніформ-планом.
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     Влияние лазерной обработки на качественные параметры защитных антиабразивных покрытий / В. Б. Тарельник, Е. В. Коноплянченко, О. П. Гапонова и др. // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 105-119.
Рассмотрена проблема износа шнеков центрифуг, которые широко используются на очистных сооружениях для обработки промышленных и бытовых сточных вод. Материалом защиты витков шнека от абразивного износа служит безволъфрамовый твердый сплав марки ТН-20. В качестве основного материала для изготовления шнеков центрифуг преимущественно используется сталь 12Х18Н10Т. В работе предложена комбинированная технология формирования защитных износостойких покрытий, включающая последовательное электроискровое легирование электродом из твердого сплава Т15К6, нанесение .металлополимерного материала (МПМ) и окончательную лазерную обработку. Для армирования МПМ использован порошок в виде твердосплавной смеси ВКб, который небольшими порциями добавляли в двухкомпонентную эпоксидную систему, наполненную ферросиликоном, и тщательно перемешивали. Концентрация армирующего вещества составляла -60%. Показано, что применение такой технологии позволяет сформировать покрытие толщиной до 600 мкм с микротвердостью 7,3-10,0 ГПа и сплошностью 100%. Испытания образцов стачи 12Х18Н10Т с защитными износостойкими покрытиями на гидроабразивный износ показали, что их износостойкость в 7,5 раза выше, чем у образцов без покрытия.
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     Влияние температуры ударного спекания и содержания углерода в сплаве WC-Co, исполь-зуемого в качестве анода, на массоперенос при электроискровом легировании / Ю. Г. Ткаченко, А. И. Толочин, В. Ф. Бритун, Д. З. Юрченко // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 91-104.
   Исследовало влияние температуры ударного спекания и содержания углерода в сплаве ВК25, а также времени обработки и энергии разряда при электроискровом легировании твердым ставом поверхности образцов из стали 45 на массоперенос, толщину и микротвердость сформированных поверхностных слоев. Эксперименты проводили на установке "Элитроп-24”, обеспечивающей энергию разряда 0,34-1,1 Дж. Твердый сплав ВК25 получали ударным спеканием в диапазоне температур 1150-1300 °С с использованием 1?С с различным содержанием углерода. Установлено, что для максимального массопереноса температура спекания сплава должна быть на 100-150 °С ниже температуры, при которой получены образцы с наибольшей прочностью. Максимальный массоперенос достигнут при использовании сплава с недостатком углерода (3,9 вместо расчетных 4,59% (мае.)). На поверхности стальных образцов сформирован защитный слой толщиной 100-200 мкм с твердостью 8,0-13,7 ГПа.
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     Вплив розміру частинок В4С на властивості функціонально-градієнтного композиту АІ/(АІ-В4С)/АІ / Ю. їнгшей, Я. Ченглонг, Ж. Юбо et al. // Порошкова металургія. – 2019. – № 11-12. – С. 147-153.
Функціонально-градієнтний матеріал (ФГМ), що складається із зовнішнього шару із чистого алюмінію АІ та внутрішнього шару із сплаву АІ-В4С, виготовлено методом напівнеперервного лиття з подальшою гарячою прокаткою. Частинки В4С чотирьох різних розмірів (11, 26, 53 та 75 мкм) були застосовані як зміцнювальна фаза. Проаналізовано вплив розміру частинок В4С на мікроструктуру та механічні властивості композитів. Отримані результати свідчать про те, що частинки рівномірно розподіляються у внутрішньому шарі. Збільшення розміру частинок В4С призводить до підвищення твердості за Бринелем композиту, однак ударна стійкість при цьому зменшується.




