1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ім. В.М. БАКУЛЯ
На правах рукопису

Євдокимова Ольга В’ячеславівна

УДК 620.22-419:621.893

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ТРИБОТЕХНІЧНИХ КОМПОЗИТІВ З
НАДКРУПНОЗЕРНИСТИХ ПОРОШКІВ ВИСОКОМОДУЛЬНИХ
КАРБІДІВ
05. 02. 01 – матеріалознавство

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Науковий керівник
Бондаренко Володимир Петрович
чл.-кор. НАНУ, доктор технічних наук, проф.

Київ − 2017

2

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………...………………… 5
ВСТУП………………………………………………………………… 6
РОЗДІЛ

1.

СУЧАСНИЙ

ТЕХНОЛОГІЇ
КОМПОЗИТІВ

СТАН

ВИГОТОВЛЕННЯ
З

НАУКОВИХ

ОСНОВ

ТРИБОТЕХНІЧНИХ

ВИСОКОМОДУЛЬНИХ

ТУГОПЛАВКИХ

СПОЛУК………………………………………………………………. 14
1.1

Сучасний стан виробництва композитів для пар тертя, що
змащуються робочими рідинами……………………………………

14

1.2

Закономірності ущільнення при пресуванні порошків…………...

18

1.3

Основні положення теорії рідкофазного спікання композицій
тугоплавка фаза-розплав металу………………………………….. 24

1.4

Системи карбід вольфраму – кобальт, карбід вольфраму нікель…………………………………………………………………... 28

1.5

Особливості міжфазної взаємодії в системі метал-SiC…………

31

1.6

Матеріали зі скелетною і каркасною структурами………….…….

33

1.7

Розрахунок геометричних параметрів мікро- та макроструктури

1.8

композиційних триботехнічних матеріалів…………....…………..

37

Аналіз літературного огляду і постановка задач дослідження..…..

39

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………… 44
2.1.

Характеристика вихідного порошку WC…………………………..

44

2.2

Характеристика вихідного порошку SiC…………………………..

46

2.3

Методики нанесення покриттів на надкрупнозернисті порошки
WC і SiC……………………………………………………………….. 47

2.4

Методика дослідження механізму ущільнення при пресуванні
брикетів з надкрупнозернистих порошків WC i SiC……………….. 51

2.5

Методика спікання брикетів з композитів на основы WC, SiC

2.6

Методика дослідження структури і властивостей спечених

52

композитів…………………………………………………………….. 53

3

РОЗДІЛ

3.

РЕЗУЛЬТАТИ

ДОСЛІДЖЕНЬ

ПО

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ

ФОРМУВАННЮ

КОМПОЗИЦІЙНИХ

МАТЕРІАЛІВ

ЗІ

ПОРИСТИХ
СКЕЛЕТНОЮ

СТРУКТУРОЮ………………………………………………..……...
3.1

Нанесення на поверхню частинок WC розміром 80/40 мкм
покриттів

нікелю

або

кобальту

способом

хімічної

металізації……………………………………………………………
3.2

56

Нанесення на поверхню частинок SiC розміром 80/40 мкм
покриттів нікелю або кобальту способом хімічного відновлення

3.3

56

Визначення

закономірностей

ущільнення

при

59

пресуванні

порошків WC з різною товщиною покриття кобальтом чи нікелем 60
3.4

Закономірності пресування порошків SiC з покриттями кобальтом
чи нікелем …………………………………………………………….. 70
Висновки по розділу 3………………………………………..………

78

РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТВЕРДОФАЗНОГО ТА
РІДКОФАЗНОГО СПІКАННЯ БРИКЕТІВ З ПОРОШКІВ WC i
SіC,

ЧАСТИНКИ

ЯКИХ

ПОКРИТІ

ПЛАСТИЧНИМИ

МЕТАЛАМИ……………….................................................................. 79
4.1

Закономірності формування структури при спіканні брикетів
порошків карбіду вольфраму, частинки яких покриті пластичними
металлами..…………………………………………………………..

4.2

79

Формування структури при спіканні двофазних композитів з
карбіду кремнію, покритого пластичними металами………………

4.3

4.4

91

Дослідження впливу спеціальних покриттів на частинках SiC на
структуру спечених композитів……………………………………

94

Висновки по розділу 4………………………………………………..

104

РОЗДІЛ 5. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
СПЕЧЕНИХ

ПОРИСТИХ

ВИСОКОМОДУЛЬНИХ

КАРБІДІВ

КОМПОЗИТІВ
З

З

ПЛАСТИЧНИМИ

ЗВ’ЯЗКАМИ………………………………………………………….
5.1

Міцність та особливості руйнування пористих матеріалів зі

105

4

скелетною структурою на основі WC з розміром частинок
80/40 мкм……………………………………………………………..
5.2

5.3

Міцність та особливості руйнування пористих матеріалів

105

на

основі SiC(WC) з розміром частинок 80/40 та 125/80 мкм……….

112

Висновки по розділу 5………………………………………………..

116

РОЗДІЛ

6.

ДОСЛІДЖЕННЯ

ТРИБОТЕХНІЧНИХ

ХАРАКТЕРИСТИК СПЕЧЕНИХ ПОРИСТИХ КОМПОЗИТІВ З
ВИСОКОМОДУЛЬНИХ

КАРБІДІВ

З

ПЛАСТИЧНИМИ

ЗВ’ЯЗКАМИ………………………………………………………….
6.1

Результати триботехнічних випробовувань матеріалів на основі
карбіду вольфраму з пластичними покриттями……………………

6.2

118

Результати триботехнічних випробовувань матеріалів на основі
карбіду кремнію SiC без та з пластичною зв’язкою………………

6.3

118

123

Стендові випробування композиційного матеріалу на основі
порошку SiC(WC) з пластичною зв’язкою ВН65…………………

134

Висновки по розділу 6………………………………………………... 136
ВИСНОВКИ…………………………………………………………... 137
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………..……...

140

ДОДАТОК А…………………….……………………………………. 154
ДОДАТОК Б………………………………………………………….

156

5

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 – середня товщина покриття на частинці, мкм;
Р – зміна маси порошку після металізації;
Р – маса порошку до металізації, г;
 – густина металізованого порошку, г/см3;
 – пікнометрична густина не металізованого порошку карбіду, г/см3;
d – середній діаметр частинки, мкм;
Р – загальна маса металізованого порошку карбіду, г;
N – кількість зерен карбіду;
K – коефіцієнт заповнення об’єму, утвореного частинками карбідів;
h0, h1– висота спресованого і спеченого зразків відповідно, мм;
d – внутрішній діаметр прес-форми, мм;
d0, d1– діаметр спресованого і спеченого зразків відповідно, мм;
М0, М1, М – маса не спеченого, спеченого і компактного зразків
відповідно, г;
S – площа поперечного перерізу спеченого зразка, см2;
Vз – об’єм засипки порошку в прес-формі, см3
V0, V1, V – об’єм спресованого, спеченого і компактного зразків
відповідно, см3;
Ky=

V0
коефіцієнт усадки по об’єму;
V1

100  V
– відносна об’ємна усадка спеченого зразка, %;
V

 =100·V0/V– відносний об’єм спресованого зразка, %;
γ0, γ1, γ – густина спресованого, спеченого і компактного зразків, г/см3;

0= 100·γ0/ γ; 1= 100·γ1/ γ – відносна густина спресованих і спечених
зразків відповідно, %;
Pпр – тиск пресування, МПа;
P – тиск, при якому відбувається руйнування спечених зразків, МПа;
Ϭст, – границя міцності під час стискання, МПа;
Ϭ згин – границя міцності під час згинання, МПа;

6

 – коефіцієнт термічного розширення;
N – руйнуюче навантаження, Н;
П0, П1 – розрахована пористість спресованого та спеченого зразка
відповідно, %;
І – інтенсивність зношування; µ – коефіцієнт тертя;
WC(Co), WC(Ni) – частинки WC з покриттям Co чи Ni;
SiC(Co), SiC(Ni), SiC(WC) – частинки SiC з покриттям Co, Ni або WC.
ВСТУП
Актуальність теми.
використання
транспорті,

в

Триботехнічні

композити знаходять

машинобудуванні, атомній

енергетиці,

широке

трубопровідному

гірничодобувній промисловості. Останнім часом у цих галузях

активно розвивається новий напрямок: створення герметичних насосів і
турбоагрегатів, в яких пари тертя змащуються робочою рідиною (водою,
бензином, гасом, розчинами солей, кислот і лугів), що перекачується. Це
дозволяє удвічі зменшити габарити насосів, турбін і турбоагрегатів, але
призводить до різкого погіршення умов роботи пари тертя. Забезпечити
ефективну роботу таких пар тертя можливо тільки шляхом створення нових
високоефективних антифрикційних матеріалів, що працюють в екстремальних
умовах (при тисках до 100 МПа та граничному змащуванні). Цій проблемі
значну роль приділяли Л.В. Заболотний і В.П. Бондаренко з учнями.
Л.В. Заболотним показано, що для пар тертя з невеликим ресурсом роботи, що
піддаються високим осьовим навантаженням, у результаті яких виникають
пластичні деформації нерівностей поверхні, наприклад в опорах шарошкових
доліт, більш доцільно використовувати макрогетерофазні композити, армовані
вставками з твердих тугоплавких сполук, розміри яких у кілька разів
перевищують розміри площадки фактичного контакту, тобто становлять кілька
міліметрів. В.П. Бондаренком показано, що в парах тертя з високим ресурсом
роботи (тисячі годин) більш ефективними є композити мікрогетерофазного типу,
коли розміри структурних складових з тугоплавких сполук у кілька разів менші

7

розмірів площадки фактичного контакту і становлять 1−2 мкм. При цьому
тугоплавкі складові композиту повинні мати високі модулі пружності
(≥ 400 ГПа) і енергії активації руху дислокацій (≥ 1,5 еВ).
Композити з проміжними розмірами структурних складових з тугоплавких
сполук досi не досліджувалися, хоча їх використання може забезпечувати ряд
ефектів, що значно покращують умови роботи пари тертя: перенос пластичної
зв’язуючої фази з об’єму композита на поверхню тертя, створення пористої
структури, в порах якої буде знаходитися робоча рідина, що забезпечить краще
змащування площадки фактичного контакту і охолодження поверхні тертя в
цілому.
Для проведення досліджень у даній роботі використовували порошки карбіду
вольфраму WC з модулем пружності 737 ГПа і енергією активації руху
дислокацій 1,5 еВ та карбіду кремнію SiC з модулем пружності 430 ГПа і
енергією руху дислокацій 3 еВ [1 − 3]. Для забезпечення необхідної пористості
вихідного матеріалу розмір частинок порошку WC та SiC складав 40−125 мкм,
що набагато більше розміру площадки фактичного контакту та розміру зерен
WC особливо крупнозернистих (10− 15 мкм) твердосплавних порошків. Тому
обрані порошки умовно називаємо надкрупнозернистими.
Крім того, вони в кілька разів відрізняються один від одного густиною
(густина WC 15,63 г/см3, SiC 3,21 г/см3), що може бути визначальним при
врахуванні цієї характеристики в умовах експлуатації композиту (авіація,
космонавтика, ракетобудування тощо).
Високі значення модуля пружності і енергії активації руху дислокацій у WC і
SiC вказують на те, що при спіканні пресовок із вказаних надкрупнозернистих
порошків

отримати

високі

значення

міцності

і

зносостійкості

буде

проблематично, тому в даній роботі передбачено необхідність використання
пластичних зв’язуючих. В якості зв’язуючих на частинки WC і SiC наносили
покриття з кобальту чи нікелю, які широко використовуються у виробництві
твердих сплавів, а також використовували евтектику ВН65 (35 % (за масою)
WC+ 65 % (за масою) Ni).
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При виготовленні деталей пар тертя порошки високомодульних карбідів
(WC, SiC) з покриттями поки що не використовувались. Не досліджено ні
процеси їх ущільнення при пресуванні заготовок, ні закономірності формування
структури і властивостей при їх спіканні. Все це не дозволяє науково
обґрунтувати ефективну технологію виготовлення деталей пар тертя і
визначити ефективні умови роботи пар тертя з них. Тому дослідження
закономірностей

формування

структури

і

властивостей

пористих

триботехнічних композитів з надкрупнозернистих порошків високомодульних
карбідів зі зв’язками з пластичних металів і сплавів є актуальними як з
наукової, так і з практичної точок зору.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дослідження, результати яких приведені в даній роботі, виконані в рамках
відомчої науково-дослідної теми Інституту надтвердих матеріалів
ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України, III-65-07(0462)
(держреєстрація №0107U002812) «Розробка наукових принципів формування в
зернистих надтвердих композитах високомодульних скелетних структур з
заданим рівнем пластичної деформації та роботи руйнування» та планів проекту
Сьомої рамкової програми Європейського Союзу - «СТАРТ»: «Розвиток
співробітництва Україна - ЄС у галузі надтвердих матеріалів» (контракт
№ 295003) наукових досліджень Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М.
Бакуля Національної академії наук України (ІНМ НАН України).
Метою роботи є встановлення закономірностей формування структури і
властивостей пористих композитів з надкрупнозернистих порошків карбідів WC
і SiC зі зв’язками з пластичних металів і сплавів та отримання композиційних
матеріалів для виготовлення високоефективних пар тертя, що змащуються
робочою рідиною.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі:
1. Визначення сучасного стану виробництва композитів для пар тертя, що
змащуються

робочими

рідинами.

Розгляд

основних

видів

високонавантажених пар тертя. Аналіз їх механічних та триботехнічних
характеристик.
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2. Розробка методики проведення досліджень складних композитів на основі
тугоплавких карбідів WC i SiC з пластичними покриттями. Вибір методу
нанесення пластичних покриттів на частинки надкрупнозернистих порошків
високомодульних карбідів.
3. Дослідження

закономірностей

ущільнення

при

пресуванні

надкрупнозернистих порошків карбідів без покриття та з покриттями.
Перевірка

відповідності

закономірностей

ущільнення

теоретичним

рівнянням пресування М.Ю.Бальшина та Г.М. Ждановича, які були виведені
для опису процесу пресування пластичних матеріалів. Встановлення
оптимальної

товщини

пластичного покриття. Визначення

механізму

ущільнення та оптимального тиску пресування порошків з покриттями в
інтервалі тисків 30 − 300 МПа. Дослідження впливу виду та товщини
покриття пластичним металом, кількості пластичної зв’язки та наявності
високомодульного ядра на процес ущільнення під час пресування.
4. Дослідження закономірностей ущільнення пресовок з надкрупнозернистих
порошків високомодульних карбідів з покриттями та з пластичною зв’язкою
при твердофазному та рідкофазному спіканнях. Дослідження впливу
температури спікання на структуроутворення матеріалу. Вибір оптимальної
температури спікання композитів.
5. Дослідження

структури

і

фізико-механічних

властивостей

пористих

композитів з надкрупнозернистих порошків карбідів WC і SiC. Визначення
залежності міцності під час стискання і згинання та коефіцієнта
інтенсивності напружень КІС від хімічного складу та умов отримання
композитів.
6. Дослідження

триботехнічних

властивостей

розроблених

матеріалів.

Випробування композитів при різних тисках на доріжку тертя та різного
середовища випробування (вода, гас ТС-1).
7. Встановлення найбільш перспективного складу композитів для пар тертя
різного призначення.
8. Розробка ефективної технології, режимів виготовлення деталей пар тертя,
що змащуються робочою рідиною (водою, гасом).
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9. Розробка рекомендацій по використанню розроблених композитів.
Об’єкт

дослідження – процеси

структуроутворення

та

зношування

металокерамічніх матеріалів на основі тугоплавких сполук.
Предмет
властивостей

дослідження
пористих

–

закономірності

триботехнічних

формування
композитів

структури
на

і

основі

надкрупнозернистих порошків WC і SiC зі зв’язками з пластичних металів та
сплавів.
Методи

дослідження.

В

роботі

використовувалися

такі

методи:

металографічне дослідження на електронному та оптичному мікроскопах при
різних збільшеннях, рентгенофазовий та мікрорентгеноспектральний аналізи,
випробування міцності під час стискання та міцності під час згинання, а також
тріщиностійкості. Триботехнічні випробування проводили на модернізованій
трибометричній машині 2070 СМТ-1 при граничному змащуванні пари тертя
водою, гасом ТС-1 та при тисках на доріжку тертя до 100 МПа. Натурні
випробування проводили в умовах ДП «Завод № 410 ЦА» при експлуатації
паливного насоса агрегату 934 двигуна Д36 при нормальному та обмеженому
змащуванні гасом ТС-1.
Наукова новизна отриманих результатів
1. Вперше встановлено, що порошки з високомодульних надкрупнозернистих
карбідів WC та SiC, частинки яких покриті Co чи Ni, ведуть себе в процесі
пресування в інтервалі тисків від 30 до 300 МПа як пластичні матеріали вже при
товщині покриття пластичним металом ≥ 3 мкм, а закономірності їх ущільнення
при пресуванні описуються рівняннями пресування М. Ю. Бальшина і
Г.М. Ждановича, які були теоретично виведені для опису процесу пресування
порошків пластичних металів.
2. Вперше встановлено, що покриття надкрупнозернистих WC і SiC
кобальтом чи нікелем дозволяє забезпечувати тиск пресування брикетів без
руйнування частинок WC і SiC від 30 до 250 МПа і отримувати пресовки з
пористістю від 45 до 20 % відповідно.
3. Вперше встановлено явище самочинної структуризації композиту при
рідкофазному спіканні надкрупнозернистого WC, покритого Co чи Ni, при якому
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утворюється міцна пориста скелетна структура, придатна для ефективного
використання в якості високонавантаженого антифрикційного матеріалу.
4. Вперше встановлено, що покриття товщиною 5 мкм надкрупнозернистих
частинок SiC дрібними (d ≤ 1 мкм) частинками WC захищає при рідкофазному
спіканні частинки SiC від хімічної взаємодії з нікелевим розплавом евтектичного
складу ВН65, при цьому вміст ВН65 не повинен перевищувати 10 % (за масою),
бо при більшому вмісті рідка фаза мігрує між зернами покриття з WC і взаємодіє
з SiC з утворенням крихких силіцидів нікелю.
5. Вперше показано, що формування на надкрупнозернистих частинках SiC
покриття з дрібнозернистого WC товщиною не менше 5 мкм забезпечує надійну
фіксацію зерен SiC в об’ємі композиту під час тертя при номінальних тисках до
100 МПа в зоні контакту.
Практичне значення отриманих результатів
Встановлено, що композити на основі WC можна виготовляти з покриттями
пластичними металами (Co чи Ni), нанесеними безпосередньо на частинки
порошку, тоді як при виготовленні композитів на основі SiC необхідно
використовувати проміжне покриття з дрібнозернистого WC. Показано, що
композити на основі WC мають більш високі механічні характеристики, але
значно (в 2 рази) більшу густину, тому їх використання більш доцільне в
наземних

умовах

(трубопровідний

транспорт

малов’язких

рідин,

нафтовидобувна промисловість при закачуванні води і водних розчинів солей і
поверхневоактивних речовин в нафтові пласти тощо).
Композиційний матеріал на основі надкрупнозернистого SiC, покритого
дрібнозернистим WC, з додаванням 5 % (за масою) евтектики ВН65 та
технологія його виготовлення дозволяють отримувати деталі пар тертя з низьким
коефіцієнтом тертя і високим показником зносостійкості, перевагою яких є
низька густина, що важливо для авіа- та космічної промисловості.
На основі результатів дисертаційної роботи було розроблено технологічну
інструкцію по одержанню деталей пар тертя (підп’ятників) на основі SiC(WC) з
пластичною зв’язкою. Деталі пар тертя, виготовлені з надкрупнозернистого SiC,
покритого дрібнозернистим WC, з додаванням 5 % (за масою) евтектики ВН65,
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що розроблені в рамках дисертаційної роботи, пройшли дослідно-виробничу
перевірку в умовах ДП «Завод № 410 ЦА» при режимах, які відповідають
нормальним та екстремальним умовам експлуатації паливного насоса агрегату
934 двигуна Д36. Випробування показали, що зносостійкість підп’ятників з
розробленого матеріалу в 3 − 3,5 разів перевищує зносостійкість серійного
підп’ятника з олов’янистої бронзи, яка використовується в паливному насосі
агрегату 934 двигуна Д36. Розроблений матеріал рекомендований для
виготовлення підп’ятників, що працюють у паливному насосі агрегату 934, а
також для інших вузлів тертя, що змащуються малов’язкими рідинами.
Особистий внесок здобувача. Наукові результати дисертаційної роботи, що
виносяться на захист, належать особисто здобувачу. Автору належать:
планування досліджень, розробка методики проведення досліджень, виконання
наукових і експериментальних досліджень, узагальнення отриманих результатів і
їх аналіз, організація і участь у проведенні механічних, триботехнічних та
натурних випробувань, формулювання основних висновків. Вибір об’єктів
досліджень, постановка задач дослідження і обговорення одержаних результатів
виконано спільно з науковим керівником.
Робота виконана в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН
України. Автору допомагали: нанесення покриттів на вихідні порошки WC і SiC
виконала с.н.с., к.т.н. Т.М. Дуда, пресування проведено спільно з м.н.с.
О.О. Матвійчуком та к.т.н. Я.О. Подобою. Триботехнічні випробування
проводилися спільно з н. с. А. П. Даніловим та проф. М.В. Кіндрачуком на базі
Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету МОН
України.
Апробація результатів досліджень. Основні результати роботи були
представлені на наукових конференціях: Четверта міжнародна конференція
студентів і аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізикоматеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів»
(м. Київ, 2009 р.); Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми
трибології» (м. Київ, 2010 р); Х Міжнародна науково-технічна конференція
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(м. Мінськ, 2012 р.); ІІ Республіканська науково-технічна конференція молодих
вчених ІММС НАН Білорусі «Новые функциональные материалы, современные
технологии и методы исследования» (м. Гомель, Білорусь, 2012 р.);
ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Політ»
(м. Київ, 2012 р.); «E-MRS 2013 Fall meeting», (Poland, Warsaw, 2013 р.).
Дисертаційна робота у повному обсязі доповідалася і була ухвалена
на

розширеному

засіданні

секції

«Матеріалознавство

порошкових

та

композиційних матеріалів і покриттів» Інституту проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України, 2016 р, та на засіданні міжкафедрального
семінару Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету
МОН України, 2016 р.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 друкованих робіт, із
яких 2 статті у виданнях, що входять до наукометричних баз, 2 статті в наукових
фахових виданнях України, 2 патенти, 4 статті у зарубіжних виданнях, 6
публікацій за матеріалами міжнародних конференцій.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ КОМПОЗИТІВ З
ВИСОКОМОДУЛЬНИХ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК
1.1 . Сучасний стан виробництва композитів для пар тертя, що
змащуються робочими рідинами
Одним із головних завдань сучасного машинобудування є підвищення
надійності та довговічності машин. Основними напрямками вирішення цієї
проблеми є збільшення розмірних параметрів та зниження енергоємкості
рухливих сполучень. Над вирішенням цієї проблеми працювали
І.В. Крагельський, Н.А. Буше, В.А. Білий, І.М. Федорченко, Б.І. Костецький,
А.П. Семенов, Р.М. Матвієвський, Ю.М. Дроздов, Н.Б. Демкін та інші.
Л.В. Заболотним, В.П. Бондаренком, Г.А. Баглюком сформульовано ряд
фундаментальних трибологічних принципів, які є теоретичною основою
створення нових матеріалів для пар тертя. З них слідує, що найбільш повно
вимоги, які пред’являються до вузлів тертя, можуть бути забезпечені лише при
використанні в них композиційних матеріалів (композитів).
В даний час в різних галузях техніки застосовуються триботехнічні
композити, сформовані на основі металевих, керамічних і полімерних матриць
[3−9]. Вимоги, які пред’являються до вузлів тертя, що змащуються робочими
рідинами, найбільш повно можуть бути забезпечені лише при використанні
спечених композитів з металевою матрицею. Так, у режимі рідинного тертя при
номінальному тиску 1,0 − 3,0 МПа спечені антифрикційні матеріали на основі
заліза і міді з оптимальною пористістю 15 − 25 % мають строк служби в 1,5−
3 рази вищий, ніж литі сплави [10, 11], а коефіцієнт тертя всього 0,005− 0,009
[12−14]. В умовах обмеженого змащування найбільш високі експлуатаційні
властивості мають спечені матеріали на основі заліза [15], а матеріали на основі
міді (бронза, бронзографіт) мають перевагу тільки при роботі в корозійноактивних середовищах [11, 15 – 18]. Максимальна швидкість ковзання для цих
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матеріалів при використанні твердих мастил і номінальних тисках 9 − 10,5 МПа
становить 8 − 12 м/ с. Матеріали без твердих мастил у таких умовах працездатні
лише до швидкості 3 − 4 м/с [19 − 21]. У режимі самозмащування підшипники,
просочені маслом, працюють при тисках до 0,1 МПа і швидкостях до 1,5 м /с
протягом 3 − 5 тис. годин [23].
При створенні антифрикційних матеріалів, які працюють без змащення,
використовують леговане залізо, мідь, нікель, хром, кобальт, алюміній і сплави
на їх основі з обов’язковою присутністю твердих мастил [11, 24 − 28]. Тільки
при швидкостях до 2 м/с застосовують металопластмасові композити [29].
Число публікацій про нові склади триботехнічних композитів постійно
збільшується, проте на практиці матеріалів використовується значно менше.
Особливо великий дефіцит в таких матеріалах відчувається в таких областях
техніки:

енергетичному і

хімічному

машинобудуванні,

нафтопродукто-

провідному транспорті, гірничодобувній промисловості.
Для роботи в цих галузях перспективними є спечені тверді сплави. В [3033] показано, що найкращий комплекс властивостей в умовах роботи вузлів
тертя хімічного обладнання має твердий сплав ВК8 в парі зі сплавом ВК8 або
углеграфітом. Про ефективність використання вольфрамовмістних твердих
сплавів в парах тертя свідчить також ряд патентів. Ущільнення на основі
карбіду вольфраму добре працюють як в звичайній, так і в морській воді [32],
причому як рухомі, так і нерухомі кільця виготовляються з твердого сплаву [35].
Наведені результати вказують на те, що триботехнічні характеристики
пар тертя значною мірою визначаються структурою і фізико-механічними
властивостями структурних складових композитів. Проте єдиної теорії
створення триботехнічних композитів і методів обґрунтування їх оптимального
складу і структури поки не існує. Розвинені в роботах [36 − 38] методи
прогнозування складу і структури композитів охоплюють лише кілька окремих
випадків і не враховують наявність пружного контакту нерівностей поверхонь,
який завжди досягається після правильно проведеної приробки [39 − 41].
Цій проблемі значна увага приділена в роботі В.П. Бондаренка [3]. На
основі всебічного аналізу фізико-хімічних явищ, які відбуваються в зоні тертя,
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установлення взаємозв’язку параметрів зони тертя зі стереометричними
характеристиками контактуючих композитів, оцінки ефективності різних типів
контактів нерівностей поверхонь, що контактують, визначення впливу розмірів,
форми, числа, характеру розташування і фізико-механічних властивостей
структурних складових композиту на величину критичних значень і робочих
параметрів пар тертя в ній оптимізовано структуру і науково обґрунтовано
принципи

підбору структурних

складових

композитів пар

тертя, що

змащуються малов’язкими рідинами. В результаті були розроблені нові і
вдосконалені

існуючі

технологічні

процеси

отримання

високоміцних

композитів з наповнювачами з високомодульних матеріалів, що вміщують
тверду змазку. Основними висновками в цій роботі є те, що для забезпечення
високих

критичних

номінальних

тисків

необхідно

використовувати

мікрогетерофазні композити з наповнювачами, що мають високі (˃ 400 ГПа)
модулі пружності і енергії активації руху дислокацій (˃1,5 еВ).
Лабораторні

та

стендові

випробування

розроблених

композитів

підтвердили основні наукові положення про найбільш ефективні склади та
структури триботехнічних композитів і поєднання їх у парі тертя. Встановлено,
що в парах з малими коефіцієнтами взаємного перекриття при достатньому
змащуванні малов’язкими рідинами робочі параметри не визначаються
дислокаційними процесами, що проходять у поверхневому шарі тіл, що
труться. У зв’язку з цим коефіцієнт тертя при докритичних параметрах роботи
пари практично не залежить від типу кристалічної гратки зв’язуючого металу, а
також від складу та властивостей наповнювача. В той же час величина
критичного тиску суттєво залежить від властивостей і складу зв’язуючого
металу та наповнювача. В парах з високими коефіцієнтами взаємного
перекриття і при терті в суху усі робочі параметри пари залежать від
властивостей і складу зв’язуючого металу і наповнювача.
Високомодульні сполуки використовуються не тільки в якості основи
композитів, а і як домішки.
В роботі [42] описано використання в авіаційній індустрії складного
композиційного керамічного матеріалу з домішкою карбіду кремнію. Авторами
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показано, що введення такої домішки, що має високу твердість, температурну
стабільність і хімічну стійкість, значно підвищує триботехнічні властивості
композиту в цілому.
Використання карбіду кремнію в якості домішки для підвищення
триботехнічних властивостей досить розвинене. Групою авторів [43] проведено
дослідження керамічного композиту SiAlON з додаванням карбіду кремнію і
без нього. Композитний матеріал отримували спіканням під тиском і без. В
обох

випадках

добавка

карбіду

кремнію

приводила

до

збільшення

зносостійкості матеріалу. Крім цього, авторами відзначено значне підвищення
втомної міцності композиту з додаванням карбіду кремнію.
Також у світовій практиці досить поширене застосування карбіду
кремнію в якості напилення на основний матеріал [44, 45, 46], з метою надання
останньому високих триботехнічних властивостей. Показано що покриття з
карбіду кремнію забезпечує не тільки низькі коефіцієнти тертя, а і низький
рівень зносу.
Карбід кремнію також застосовується для створення триботехнічних
матеріалів з високим коефіцієнтом тертя [47]. Однак у даному випадку
використовується спечений карбід кремнію з металевими домішками. У процесі
спікання утворюються нові фази (силіциди), що мають відносно низькі міцнісні
властивості. Завдяки цьому на контактній поверхні відбуваються відколи зерен,
що забезпечує нерівність поверхні і відповідно високий коефіцієнт тертя.
Основні закономірності формування структури і властивостей композитів
на основі SiC значною мірою залежать від способів їх отримання. Розрізняють
вироби з рекристалізованого, гарячепресованого, спеченого і самозв’язаного
карбіду кремнію.
Рекристалізовані вироби з карбіду кремнію спікають при температурах
2200 − 2400 °С без застосування зв’язки і активуючих добавок. Вони
характеризується однофазністю, високими тепло-, електропровідністю і
термостійкістю, підвищеною пористістю і низькими властивостями міцності.
Гарячепресовані вироби з карбіду кремнію отримують при температурах
на 200 − 300 °С нижче. Вироби, виготовлені таким способом, характеризуються
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максимальною густиною і високою міцністю, але сам процес пресування є
складним і дорогим. Тому він застосовується для виготовлення виробів простої
форми.
Спечений карбід кремнію отримують спіканням без тиску. Вироби
отримують будь-якої форми з густиною, близькою до теоретичної, і з високими
властивостями міцності. Однак для цього методу характерна усадка в 15 – 20 %.
При застосуванні активаторів спікання температура спікання знижується на
200− 300 °С.
Сутність

отримання

самозв’язаного

карбіду

кремнію

полягає

в

ущільненні заготовки з SiC вторинним карбідом кремнію, що утворився в
результаті хімічної реакції між Si і С. Перевага: простота і дешевизна;
можливість отримання великогабаритних виробів будь-якої конфігурації зі
строго заданими розмірами; незначна усадка і здатність зберігати високі
властивості міцності до 1400 °С.
Порівняння властивостей нітриду і карбіду кремнію показує, що нітридна
кераміка

має

вищі

міцність

і

термостійкість,

а

карбидна

-

високі

теплопровідність і модуль пружності. Проте самозв’язаний карбід кремнію має
низький коефіцієнт інтенсивності напружень КІС до 4, 4 МПа·√м.
Слід зазначити, що як макрогетерофазні, так і мікрогетерофазні
композити на основі твердих тугоплавких сполук, яким є і високомодульний
карбід кремнію, виготовляються методом порошкової металургії. При цьому на
структуру і властивості композитів впливають практично всі операції
технологічного процесу виготовлення: від підготовки порошків до спікання
виробів. Тому розглянемо їх більш детельно.
1.2 . Закономірності ущільнення при пресуванні порошків
Найбільш поширеним способом отримання виробів з композиційних
матеріалів є холодне пресування і послідуюче спікання. Для отримання
заготовок заданих форм і розмірів порошкова шихта найчастіше пресується в
металевих прес-формах.
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В стані засипки порошку в прес-формі площа контактів між частинками
порошку дуже мала. В початковий період пресування ущільнення відбувається
головним чином за рахунок взаємного переміщення частинок і заповнення
пустот між частинками. По мірі зменшення можливостей відносно легкого
переміщення, що відбувається при невеликих тисках пресування, розвивається
деформація частинок, що потребує прикладення більш високих тисків.
Деформація частинок, яка в залежності від характеру матеріалу може бути
пластичною або пружною, починається спочатку в місцях контакту, через які
передаються зусилля пресування від частинки до частинки. Для подальшого
ущільнення необхідно, щоб виникаюче у контактах напруження перевищувало
границю текучості (у випадку пластичного) або границю міцності (у випадку
крихкого) матеріалу. По мірі ущільнення збільшується площа контактів між
частинками і зростає міцність пластичного матеріалу частинок за рахунок
наклепу. Для подальшого ущільнення матеріалу необхідно підвищення тиску
пресування.
В залежності від прикладеного тиску пластична деформація кожної
окремо взятої частинки локалізується поряд з ділянками контакту, і тільки при
прикладенні великих тисків, що перевищують границю текучості металу, що
пресується, деформація може зайняти увесь об’єм частинки.
Внаслідок нерівномірності розподілу тиску між частинками, що залежить
від ряду факторів (форми і розмірів частинок, їх взаємного розміщення тощо), в
різних частинках пресованого брикету може бути різний ступінь деформації,
тому спресований брикет складається з частинок, що мають різноманітний
ступінь деформації і напруженого стану. В процесі пресування відбуваються
також

важливі

зміни

фізичного

стану частинок порошку, наприклад

руйнування плівок поверхневих оксидів і адсорбованих газів внаслідок зсуву
тонких поверхневих шарів та виникнення в деяких місцях металічного
контакту. Зовнішній прояв процесів деформації може виражатися в тому, що
сферичні

частинки

перетворюються

в

багатогранні, великі

порошкові

скупчення можуть роз’єднатися, виступи на поверхні частинок у результаті
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сколювання руйнуються, частинки своїм плоским перетином розміщуються
перпендикулярно напрямку пресування [48-51].
При

пресуванні

починається

формування

фізико-механічних

властивостей матеріалу, яке закінчуються потім при спіканні. Зазвичай
пористість спресованих виробів з порошків пластичних матеріалів не нижча
10%, а частіше за все становить 15–30%. В цих умовах площа металевого
контакту невелика. Величина відносної питомої поверхні для брикетів,
спресованих із залізного порошку до пористості 30 %, майже не відрізняється
від питомої поверхні вільно насипаного порошку, бо площа контактів у такому
випадку є дуже малою [52, 53].
Теоретичних рівнянь пресування не багато. Розглянемо основні з них і
області їх застосування.
I. Перше рівняння М.Ю. Бальшина. Це рівняння виведене для
пресування пластичних матеріалів при таких припущеннях [53-61]:
1. наклеп частинок у процесі пресування відсутній, в результаті чого на
контактних ділянках критичні напруження (Ϭкр) залишаються постійними;
2. пружна деформація частинок підпорядковується закону Гука аж до
досягнення границі плинності;
3. деформування порошкових тіл подібне деформуванню компактних тіл;
якщо зусилля пресування віднести до сумарної площі перетинів частинок на
перерізі тіла, то границя міцності чи границя плинності не залежатимуть від
пористості і будуть однакові для компактного і пористого тіла;
4. величина контактної поверхні змінюється тільки в результаті
пластичної деформації частинок, тому що при підвищеному тиску пресування
збільшенням контактної поверхні через переміщення частинок одна відносно
одної можна знехтувати;
5. сумарна величина відносної деформації частинок у контактних
ділянках дорівнює відносній зміні висоти брикету;
6. номінальна площа брикету дорівнює 1 см2 і замість зусилля пресування
можна використовувати величину тиску пресування.
Оскільки при повному ущільненні Рпр= Ϭкр, то отримуємо рівняння, яке в
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літературі іменується як перше рівняння Бальшина:
1g Рпр=- L '(ß-1)+ 1g Ϭкр.

(1.1)

Оскільки Ϭкр є величиною постійною, то в напівлогарифмічних
координатах залежність lg Рпр від (ß-1) повинна описуватися прямою лінією.
Екстраполюючи її до значення ß = 1, отримаємо значення lg Ϭкр, а визначивши
тангенс кута нахилу цієї прямої до осі абсцис, знайдемо значення коефіцієнта L '.
Таким чином, щоб використовувати це рівняння, необхідно провести мінімум
два пресування і через отримані точки провести пряму для визначення Ϭкр і L '.
В роботах [53, 59] відмічено, що перше рівняння Бальшина має недолік в
тому, що при Рпр = 0, величина ß дорівнює ∞, в той час як в дійсності вона
дорівнює величині ß в стані засипки, тобто ß0. Тому це рівняння можна
використовувати лише при Рпр ˃ 0.
II. Друге рівняння М.Ю. Бальшина. Вихідними передумовами для
виведення цього рівняння є такі ж припущення, що і при виведенні першого
рівняння, тільки в другому рівнянні замість h0 підставляється поточне значення
висоти брикету h. Друге рівняння М.Ю. Бальшина має вигляд:
1g Рпр =1g Ϭкр-mlg ß,

(1.2)

де m – коефіцієнт.
Після потенціювання це рівняння має вигляд Рпр /Ϭкр = ß-m. У
логарифмічних координатах ця залежність повинна описуватися прямою
лінією, тангенс кута нахилу якої дорівнює m, а значення Рпр при ß = 1 дорівнює
Ϭкр. Друге рівняння М.Ю. Бальшина, як і перше, при Рпр = 0 не має фізичного
смислу, тому що при цьому m =∞. Крім того, як і в першому випадку, необхідно
провести мінімум два пресування, щоб знайти Ϭкр та m.
ІІІ. Рівняння К. Конопитського має вигляд:
Рпр = k ln П0/П,

(1.3)

де k – коефіцієнт.
До аналогічної залежності прийшов і С. Торре, який показав, що k = 2Ϭт,
де Ϭт − границя плинності компактного матеріалу. Це рівняння при П= 0 дає
значення Рпр =∞, тоді як воно повинно дорівнювати Рпр max.
IV. Рівняння А.Н. Ніколаєва. А.Н. Ніколаєв [53] отримав формулу для
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визначення тиску, необхідного для отримання заданої густини, без проведення
експериментів по пресуванню даного порошку.
В

якості

вихідного

прийнято

рівняння,

виведене

для

випадку

видавлювання металів з конічного отвору,
,

(1.4)

де g − питомий тиск видавлювання; Ϭs − межа плинності металу; α- кут
при вершині конуса приймача; Fo − початковий перетин; μ − коефіцієнт тертя.
Після перетворення рівняння має вигляд :

(1.5)
V. Перше рівняння пресування Г.М. Ждановича. При виведенні цього
рівняння була висунута така модель порошкового тіла:
1. Процес пресування порошкового тіла розглядається як процес пружнопластичного деформування деякого умовного суцільного тіла, яке в процесі
деформації зміцнюється і змінює свої розміри.
2. Частинка порошку, виділена з брикету, що знаходиться під середнім
тиском пресування в даному перетині брикету рz, покоїться в рівновазі під дією
системи сил, прикладених в місцях контакту: Р1, Р2, ..., Рп .
Під дією зовнішніх сил в тілі частинки виникають внутрішні сили Pі.
Нормальна складова напружень, створених внутрішніми силами, в кожній точці
частинки
Ϭі=dPi/dF.

(1.6)

З урахуванням гіпотези сплошності прийнято, що фізичні властивості
усіх частинок однорідні.
3. Співвідношення площі металевого перетину Fz до номінальної площі
брикету Fбр Г. М. Жданович називає фактором сплошності αz.
4. Процес деформування пористого брикету супроводжує зміцнення, яке
пов’язане зі збільшенням густини, зростанням контактної поверхні, наклепом
частинок, і, отже, зі збільшенням опору деформації. Весь цей процес
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називається процесом сумарного приведеного або ефективного зміцнення
брикету.
Після перетворення і інтегрування Г.М. Жданович отримав рівняння:
Рпр =Рz=Рk[(ho/h)n-1]/[(γm/γ0)n-1]

(1.7)

де Рк – тиск течії матеріалу при видавлюванні.
Аналіз рівняння Г.М. Ждановича показує, що воно справедливе у всьому
інтервалі тисків, необхідно тільки експериментально визначити показник
степеня n і Рк. Показник n, визначений Г.М. Ждановичем експериментально для
порошків Fe, Cu, Ni, Co, Sn і Рb, в середньому (з незначними відхиленнями)
дорівнював 4, тому при розрахунках для пластичних металів Г.М. Жданович
рекомендує приймати n = 4. Похибка при цьому становить 5 − 8%.
Г.А. Меєрсон [53] перетворив рівняння (1.7) так, щоб воно виражало
залежність тиску пресування від відносного об’єму:
Рпр= Рk[(1/ßn) – (1/ ß0n)] /[1−(1/ ß0n)],

(1.8)

де ß0 − відносний об’єм засипки перед пресуванням; ß − поточне значення
відносного об’єму. Прологарифмувавши це рівняння, отримаємо:
ln (Рпр + k) = ln Рk – n ln ß.

(1.9)

Тут величина k характеризує ступінь зміцнення матеріалу при пресуванні.
Рівняння І.І. Рутківського, М.С. Рутковської, К. Агте, Н. Петрдліка [52],
Н.Ф. Куніна і Б.Д. Юрченко [53−56, 59,60], Т.Н. Знатовської і В.І. Ліхтмана, що
описують процес ущільнення порошкових тіл, є емпіричними і найчастіше
добре узгоджуються з експериментальними даними лише для тих порошків, для
яких вони були отримані.
При аналізі можливості застосування того чи іншого рівняння для опису
процесу ущільнення при гідростатичному пресуванні твердосплавних сумішей
в роботі [53, 59] їх було перетворено так, щоб між тиском або логарифмом
тиску і всією змінною величиною, що знаходиться в правій частині рівняння,
була прямолінійна залежність. Якщо при підстановці експериментальних даних
в рівняння буде отримана прямолінійна залежність функції від аргументу,
можна стверджувати, що в досліджуваному порошку відбувається ті ж процеси,
що були припущені при виводі рівняння і підтверджені експериментально.
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В розділі 1.1 показано, що брикети з композитів, що складаються з
тугоплавких частинок і металічної більш легкоплавкої фази, зазвичай
спікаються методом рідкофазного спікання, тому розглянемо основні процеси,
що відбуваються при спіканні брикетів з композитів.
1.3. Основні положення теорії рідкофазного спікання композицій
тугоплавка фаза-розплав металу
Процес спікання, враховуючи стан фаз, розділяють на дві складові –
твердофазне та різкофазне. Явища і процеси, що спостерігаються в кожному з
них, докладно описані в монографії [62– 63]. В період твердофазного спікання в
системі існують міжфазні поверхні: тугоплавка фаза - газ, зв’язка - газ,
тугоплавка фаза - зв’язка, а також однорідні контактні поверхні тугоплавка фаза
- тугоплавка фаза між тугоплавкими частинками і зв’язка-зв’язка між
частинками зв’язки. В результаті протікання ряду процесів (дифузії,
розчинення, крипа тощо) зменшується площа міжфазної поверхні тверде тіло –
газ, збільшується площа поверхні тугоплавка фаза – зв’язка, а також площі
однорідних контактних поверхонь [62]. Це призводить до певного зміцнення
брикету [63].
В момент розплавлення зв’язуючого металу значно збільшуються
швидкості процесів, які протікали і на твердофазній стадії: перекристалізація
частинок через рідку фазу та їх ріст. Крім того, через часткове заповнення пор
рідиною виникають значні капілярні сили. Детальний аналіз фізико-хімічних
процесів, що протікають в композиті при рідкофазному спіканні, розкрито в
роботах [65−67].
Автори [65] стверджують, що в момент появи рідкої фази спресований
брикет є нерівноважною капілярно-дісперсною системою, в якій процес
спікання - ущільнення значною мірою залежить від величин міжфазних енергій
на поверхні розділу фаз тверде тіло - газ, рідина - газ, тверде тіло - рідина,
тверде тіло - тверде тіло, а також здатності твердої фази розчинятися в рідкій.
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Для визначення впливу значень міжфазних енергій на процеси, що
протікають при рідкофазному спіканні, використовують крайовий кут
змочування ϴ і двогранний кут φ [68-70]
ϴ= arc cos (Ϭтг-Ϭтр)/Ϭрг;

(1.10)

φ= 2 arc cos (Ϭтт/2Ϭтр),

(1.11)

де Ϭтг, Ϭрг, Ϭтт - поверхневий натяг відповідно на міжфазних границях тверде
тіло - газ, рідина – газ, тверде тіло-тверде тіло в момент рівноважного стану
краплі на поверхні твердого тіла.
Крайовий кут змочування визначає рівноважний стан трьох поверхонь
розділу тверде тіло - рідина, тверде тіло - газ і рідина – газ в площині їх
перетину. Якщо в системі газоподібна фаза відсутня, то рівноважний стан
поверхонь розділу тверде тіло - рідина і тверде тіло - тверде тіло визначається
двогранним кутом φ. Теоретичне і експериментальне обґрунтування залежності
(1.10)

дані

в

роботах

[68,

69],

залежність

(1.11)

обгрунтована

експериментальними дослідженнями [70]. З фізичної точки зору крайовий кут
змочування визначає здатність рідкої фази проникати в капіляри, а двогранний
кут - здатність проникати по контактних границях частинок.
У капілярно-дисперсних системах, в яких ϴ ˃ 90°, рідка фаза не змочує
частинки. При цьому ущільнення пористого тіла не відбувається. Навпаки, в
композиціях, в яких ϴ < 90°, рідка фаза добре змочує частинки, тому вона
розтікається по їх поверхнях, стягуючи частинки одна до одної. В момент
зникнення пористості в об’ємі зразка зникають міжфазні поверхні тверде тіло –
газ і рідина - газ. Вони залишаються лише на поверхнях зразка, утворюючи
меніски рідкої фази. Якщо в системі двогранний кут φ дорівнює нулю, то
енергетично стає вигідною заміна однієї поверхні тверде тіло - тверде тіло
двома поверхнями тверде тіло – рідина, бо Ϭтт стає рівним 2Ϭтр. Такий процес
викликає руйнування деяких контактів між частинками, що утворилися в період
твердофазного спікання, тому що розплав проникає між частинками,
розділяючи їх. У розплавленій зв’язці зазвичай розчинність компонентів
тугоплавкой фази значно вища, ніж в твердому її стані, тому в момент появи в
композиційному

тілі

рідкої

фази

відбувається

інтенсивне

розчинення
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тугоплавких частинок. У цей період переважно розчиняються напружені
контактні ділянки частинок [71–73], що також сприяє проникненню рідкої
зв’язки в контактну зону частинок. Необхідно зазначити, що проникнення
рідкої фази в контактні зони частинок може проходити і при значеннях
двогранного кута для даної рівноважної системи, відмінних від нуля. Це
пояснюється тим, що в період твердофазного спікання між частинками
утворюються нерівноважні контактні кути. Їх значення залежать від
випадкових поєднань граней, що мають різну орієнтацію атомів і поверхневу
енергію. У період твердофазного спікання, як правило, рекристалізація
тугоплавких частинок протікає незначно, тому зберігається нерівноважна
форма частинок. Поява розплаву в брикеті сприяє більш інтенсивній
перекристалізації тугоплавких частинок і створює умови для проникнення
розплаву металу по контактних поверхнях нерівноважних частинок. Як
зазначалося вище, цей процес полегшується також інтенсивним розчиненням
тугоплавких частинок у рідині до моменту її повного насичення.
На першому етапі рідкофазного спікання відбувається змочування
рідиною тугоплавких частинок, заповнення пор, руйнування контактів між
частинками. У цих умовах в системі діють значні капілярні сили.
Дослідженнями [71] встановлено, що величина капілярного тиску в брикеті
залежить від розміру тугоплавких частинок, кількості рідкої фази, пористості,
поверхневого натягу.
Розділення частинок прошарками рідкої фази і дія капілярних сил
сприяють ущільненню брикету шляхом перегрупування частинок, яке
уявляється як їх механічне переміщення під дією капілярних сил. Ця стадія
рідкофазного спікання має найвищу швидкість усадки [72]. Кінджері
розрахував, що для повного ущільнення брикету шляхом перегрупування
частинок необхідно, щоб в тілі, яке спікається, перебувало не менше 35% (за
об’ємом) рідини [73]. У композиційних тілах, що містять менше 35% рідкої
фази, за механізмом перегрупування відбувається тільки часткове ущільнення
тіла, яке спікається. Перегрупування частинок – не єдиний механізм
ущільнення брикетів в період рідкофазного спікання. Остаточне ущільнення
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брикетів здійснюється в результаті перекристалізації тугоплавких частинок
через рідку фазу, а також їх коалесценції.
В

системі,

що

містить

частинки

різного

розміру,

відбувається

масоперенос речовини від малих частинок до великих, в результаті чого перші
повністю зникають, а маса і об’єм інших збільшуються.
Перекристалізація тугоплавких частинок через рідку фазу протікає в
основному в системах, що мають малу поверхневу енергію тверде тіло – рідина,
і характеризуються доброю

змочуваністю. У системах, що мають високу

поверхневу енергією на межі тверде тіло - рідина, превалює коалесценція
частинок, тобто їх зрощення по дотичних гранях. Утворення тугоплавкого
скелета в композиції свідчить про те, що в таких умовах стає енергетично більш
вигідною контактна поверхня тверде тіло - тверде тіло, яка співіснує з
міжфазної поверхнею тверде тіло - рідина. Після завершення рідкофазного
спікання система з капілярно-дисперсної перетворюється в структуровану
дисперсну систему тверде тіло - рідина. Перехід в цей стан системи протікає
шляхом вирівнювання значень хімічних потенціалів компонентів в об’ємах фаз,
а також шляхом зникнення міжфазних поверхонь тверде тіло - газ і рідина - газ.
Ці два фактори є рушійними силами фізико-хімічних процесів, що протікають у
системі в період рідкофазного спікання. Градієнт хімічного потенціалу
компонентів є рушійною силою дифузії, розчинення, перекристалізації тощо.
Великі значення поверхневої енергії на міжфазній границі тверде тіло - газ,
рідина - газ і відносно низькі значення поверхневих енергій на границях тверде
тіло - рідина і тверде тіло - тверде тіло сприяють доброму змочуванню
тугоплавких частинок, забезпечують дію капілярних сил і в підсумку спільно з
процесами масопереносу під дією градієнтів хімічних потенціалів компонентів
приводять до утворення структурованої дисперсної системи тверде тіло –
рідина.
Після завершення рідкофазного спікання в об’ємі тіла продовжують
відбуватися

процеси,

пов’язані

з

перенесенням

маси:

ріст

частинок,

проникнення поверхнево-активних металів в границі тверде тіло - тверде тіло,
зустрічна дифузія компонентів при контактуванні різних твердих фаз
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композиційного тіла [63]. Найбільш повно описані вище закономірності
рідкофазного спікання проявляються в системах карбід вольфраму- кобальт,
карбід вольфраму - нікель, тому розглянемо їх більш докладно.
1.4.

Системи карбід вольфраму– кобальт, карбід вольфраму-нікель

Сплави

систем

карбід

вольфраму

–

кобальт

належать

до

інструментальних і конструкційних матеріалів.
У виробництві твердосплавного інструмента із композицій WC-Со (ВК)
звичайно пресують суміш порошків WC і Co з пластифікатором – каучуком чи
парафіном. Розмір частинок порошку WC часто лежить у межах 0,2—8 мкм.
Тиск пресування порівняно низький: звичайно до 200 МПа. Брикети після
пресування і сушки нагрівають до 600 °С для видалення пластифікатора.
Наступний нагрів до 800–900 °С зміцнює брикет, дозволяючи надавати йому
необхідну форму різанням або шліфуванням.
Остаточне спікання проводиться в атмосфері водню, дисоційованого
аміаку або у вакуумі протягом 0,5–2 годин. Температура спікання змінюється
залежно від вмісту кобальту від 1350 °С для сплаву з 23 % (за масою) до
1480 °С при 3 % (за масою). Нагрівання до температури спікання й
охолодження звичайно становлять 5–8 годин.
Приблизно можна вважати, що сплав з 97 % WC при 1480 °С буде
містити близько 93 % твердого карбіду вольфраму і 7 % рідкої фази, а сплав з
75 % WC при 1350 °С – близько 47 % твердої фази й 53 % рідкої фази.
Кількість рідкої фази при підвищенні температури спікання може істотно
підвищуватися, що впливає на швидкість ущільнення, перекристалізацію і
ріст частинок WC.
При температурі вище 500°С частинки кобальту будуть спікатися одна з
одною і з частинками карбіду. У цьому причина зміцнення попередньо
спечених брикетів. При температурі, наближеній до 1000°С, карбід вольфраму
починає дифундувати в кобальт. Цей процес буде прискорюватися аж до
евтектичної температури (≈1320°С), при якій твердий карбід вольфраму й
тверда γ-фаза (рис. 1.1) будуть реагувати між собою з утворенням рідкої
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фази. Цілком можливо, що до моменту досягнення оптимальної температури
спікання вся γ-фаза прореагує, перетворившись у розплав.
Швидкість цієї реакції залежить від поверхні контактування твердих фаз.
Тому розміри частинок як кобальту, так і WC є досить важливим фактором.
Характер реакції буде також залежати від якості змішування порошків, тому
однорідність мікроструктури в кінцевому продукті пов’язана з однорідністю
розподілу частинок кобальту і WC у вихідній шихті.

Рисунок 1.1 – Фазова діаграма системи W–C–Co,
де γ – розчин W i C в кобальті; ɳ1 – карбід типу Ме6С зі значною областю
гомогенності; ɳ2 і æ – складні карбіди [74].
При

температурі

спікання

дрібні

частинки

WC

більш

активно

розчиняються в рідкій фазі. Оскільки в твердих сплавах ВК розмір частинок
WC менше 5 мкм, повна рівновага між рідкою й твердою фазами досягається
винятково швидко.
Подвійна система WC-Co на потрійній діаграмі W-Co-C (рис. 1.1) має не
велику ширину за вмістом вуглецю. Коли вміст вуглецю в цій системі вище
лінії WC-Co, в сплаві з’являється вільний вуглець, а коли нижче нижньої межі
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двофазної області (γ + WC) − крихка ɳ1-фаза. Тому при спіканні сплавів
системи WC-Co вмісту вуглецю у вихідній суміші, а також процесам
обезвуглецювання і навуглецювання необхідно приділяти особливу увагу [67].
Значну увагу впливу вмісту вуглецю в системі W−C−Co на процеси усадки і
формування структури приділяв М.М. Бабич [75].
Система карбід вольфраму-нікель. Висока вартість і дефіцитність
кобальту стимулювали спроби замінити кобальт іншим металом, близьким
за властивостями, зокрема нікелем.

Рисунок 1.2 Потрійна система W-C-Ni, де γ, ɳ1, ɳ2, ɳ3 – фази, аналогічні
фазам системи W-C-Co, в яких замість Со присутній Ni
Потрійна систета W-C-Ni обмежена подвійними системами: W-C; Ni-C;
W-Ni. Область твердого розчину вольфраму і вуглецю в нікелі (γ') значно
ширше області твердого розчину (γ) на основі кобальту в системі W-C-Co
внаслідок більшої розчинності вольфраму і вуглецю в нікелі.
Узагальнюючи дані по системі W - С - Ni і зіставляючи їх з результатами
дослідження системи W - С - Со, можна відмітити наступне:
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1. Розчинність вольфраму і вуглецю в нікелі при граничному насиченні
сплаву вуглецем в 1,5 рази перевищує розчинність цих елементів у кобальті.
2. Розріз по лінії Ni-WC на відміну від системи W-C-Co не є
квазібінарним, тобто сплави за вмістом елементів, які відповідають лінії NiWC, складаються із трьох фаз: WC, C i γ'. Тому сплави WС –Ni більш схильні
до наявності в їх структурі вільного вуглецю.
3. Трифазні поля WC + С+ γ' і WC+ɳ1+ γ' , як і в системі W-C-Co,
розділені двофазною областю WC+ γ', яка зсунута відносно лінії Ni-WC в
строну трифазного поля WC+ɳ1+ γ' в значно більшій мірі, ніж у системі W - С –
Со.
4. Розташування фазових полів області, обмеженої лініями Ni-WC-W Ni, визначається в системі W -С -Ni трьома потрійними сполуками (фази ɳ1,
ɳ2, ɳ3). Кристалічна структура останніх і морфологія зерен WC подібні до
структури і морфології аналогічних сполук і зерен у системі W − С – Со.
5. В обох системах протікають аналогічні подвійні і потрійні стабільні
і метастабільні евтектичні реакції, температури яких у системі W -С –Ni на
50-100 °С більші, ніж в системі W−С–Со [74]. Тому оптимальні температури
спікання сплавів WC-Ni трохи вищі, ніж у системі WC-Co [74].
1.5. Особливості міжфазної взаємодії метал-SiC
У вступі

зазначено, що

в роботі

планується

при

використанні

надкрупнозернистого порошку SiC наносити на нього покриття з пластичних
металів, тому розглянемо основні публікації щодо взаємодії SiC з металами.
Числені дослідження, виконані на різних політипах SiC при їх
металізації,

вказують

на

кореляцію

термостабільності

контактів

з

кристалічною структурою напівпровідника і технологією їх виготовлення.
Дані по термічній стабільності ряду контактів, сформованих тугоплавкими
металами з карбідом кремнію гексагональних політипів, представлені в
роботі [76].
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Для кубічного карбіду кремнію температури твердофазних взаємодій
на 150 – 200°С нижчі, ніж для гексагональних. Ці відмінності обумовлює
велика величина енергії зв’язку (Езв) Si-C (4.68 еВ) порівняно з Езв Si-Si
[76–78]. Високе значення Езв Si-C призводить, з одної сторони, до
підвищення температури реакції, а з іншої – обмежує силіцидоутворення в
контактах через відсутність надлишку вільного кремнію.
В [79] зазначалося, що підвищення термостабільності структур на
основі SiC можливо забезпечити, використовуючи металічні плівки Cr, W,
Ta, Mo і їх багатошарові комбінації. Цей висновок підтверджують і дані
таблиці 1.2.
Таблиця 1.2
Температури початку твердофазних взаємодій металів з SiC [76]
Метал

Ni

Pb

Co

Ti

Pt

Ta

Cr

W

Т, °С

775

750

800

1000

1050

1200

1300

1300

При дослідженні системи C-Si-W приблизно 28 зразків були піддані
термообробці при 1800° С протягом 16 годин у середовищі Не та отримано
результат, наведений на рисунку 1.3 [79, 80].

Рисунок 1.3 Система C-Si-W. Ізотермічний розріз при 1800°С

33

З рисунку 1.3 видно, що в системі C-Si-W розріз WC-SiС є
квазібінарним, тобто SiC не взаємодіє з WC навіть до 1800°С. Це важливі
дані для наших досліджень.
1.6. Матеріали зі скелетною і каркасною структурами
Поняття скелетна і каркасна структура ще чітко не встановилися. Тому в
даному обзорі будемо використовувати термінологію авторів робіт.
В роботах [81–84, 120] повідомляють, що якщо спекти спочатку
безперервний каркас, то навіть при проникненні рідкої просочуючої рідини в
пори каркасу, зв’язки, які утворилися при спіканні без рідкої фази,
зберігаються. Мікроструктуру, яка утворюється при таких умовах, розглядають
не як сукупність частинок, що розподілені у пластичній матриці, а як два
взаємно проникаючі безперервні каркаси. Пружність такого матеріалу
вкладається в межі, що дає теорія для порошкової композиції, яка складається з
тих самих фаз, а деформаційна крива змінюється в залежності від об’ємної
концентрації каркасної фази. Таким чином, каркасні структури по властивостях
уподібнюють порошковим композиціям, що не деформуються.
На

сьогодні

дослідженнями

вітчизняних

та

іноземних

фахівців

встановлено, що для зернистих композитів, які працюють при екстремальних
механічних і термічних навантаженнях, винятково важливим є ступінь
зв’язності більш тугоплавких частинок композита, яку часто називають
ступенем скелетності, а також деформаційні і міцнісні властивості структур.
Але наукове обґрунтування деформаційних та міцнісних властивостей
композитів в залежності від стану таких скелетних структур ще не завершено.
Особливо це відноситься до скелетних структур, утворених високомодульними
речовинами (сBN, WC, TiC1-х, SiC). В основному враховуються жорсткі
скелетні структури [85–91, 120], утворені зернами однотипних речовин. При
цьому зовсім не враховуються можливості створення в високомодульних
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скелетних структурах проміжних зв’язуючих елементів із заданим рівнем
пружності, пластичності, роботи руйнування.
Так, наприклад, для характеристики скелетної структури в роботі
Ерхардта на прикладі сплавів ВНЗ скелет, в якому утворюється за рахунок дії
гравітації і зіткнення частинок між собою в процесі прямого пресування і
послідуючого рідкофазного спікання, запропоновано використовувати термін
протяжності контактів або суміжність W–W, а в роботі [92] цей термін
використовують для контролю характеристики мікроструктур композитів
WС/Cu.

Розрахунок

суміжності

проводили

Cg

по

формулі

C g  2 N SS /( 2 N SS  N SL ) , де NSS і NSL -кількість контактів тверде-тверде і тверде-

рідке.
Для моделювання формування мікроструктури таких «скелетних»
композитів у роботах З.С. Ніколіка запропонована двомірна модель, яка
складається з жорстко зв’язаних між собою куль. Таку модель він
використовував для моделювання процесу ущільнення при рідкофазному
спіканні. Тут «скелет» утворюється жорстко зв’язаними частинками WС, що
притиснуті одна до одної під дією на них гравітації або випадково стикаються в
процесі росту під час рідкофазного спікання. Комп’ютерними розрахунками
автор [94, 95] встановив, що в системі WС–Ni «скелет» формується за 60 хв.,
але ще присутні в невеликій кількості пори. Після 120 хв. мікроструктура стає
безпористою.
В роботі [93] пористі каркасні структури створювали методом
саморозповсюджуючого високотемпературного синтезу (СВС) і методом
спікання. Використовували карбід титану різного хімічного складу: TiC0,55,
TiC0,65, TiC0,7, TiC0,85 і TiC. Для каркасів СВС відносна пористість складала 0,4–
0,5, а для спечених – 0,3. Дослідженнями залежності міцності каркасів було
встановлено,

що,

каркаси

СВС

з

найбільшим

відхиленням

від

стехіометиричного складу (TiC0,55) мали найбільшу міцність при 800о С і
найменшу

при

стехіометричного

1000о

С

карбіду

(монотонний
титану

спад).

монотонно

Міцність

зростала

зі

каркасів

із

збільшенням

температури. Аналогічні залежності виявлено і у спечених каркасів, але в
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цьому випадку мало місце значне розсіювання експериментальних результатів,
що пов’язане з помітною неоднорідністю мікробудови каркасу.
Каркаси насичували нікелевим сплавом ЖС6У. На відміну від СВСкаркасів спечений каркас практично повністю руйнувався при насиченні з
утворенням матричного композиту. Таким чином отримували тверді сплави на
основі карбіду титану з різним ступенем відхилення від стехіометрії. Міцність
отриманих твердих сплавів при стиску досліджували в інтервалі температур
550–1100 оС. У всіх сплавів міцність падала із збільшенням температури.
Виявлені залежності міцності від температури пояснюють тим, що у
кожного сплаву є своя температура крихко-в’язкого переходу (КВП). Вона
найменша для TiC0,55, тому пластичність каркасу проявляється при нижчій
температурі.
В роботі [96] авторами було отримано пористий (40 – 55 %) матеріал на
основі TiC і TiO з добавками Al2O3

і

ZrO2. Досліджували вплив тиску

пресування, температури і часу спікання на фазовий склад, густину, міцність.
Вихідний розмір частинок TiC, TiO складав 10 – 12 мкм. Формування пресовок
проводили в металевих прес-формах при тисках 100 – 300 МПа, а спікання при
температурах 1500 і 1600 оС. Міцність під час згинання пористих зразків,
спечених при 1600 оС, складала 15 – 45 МПа зі збільшенням тиску пресування.
Збільшення часу спікання при 1500

о

С не впливало на фізико-механічні

властивості.
В роботі Мередіс Б., Мілтук Д. досліджували механізм ущільнення
чистого вихідного карбіду вольфраму і карбіду вольфраму з добавками
невеликої кількості металів Co, Ni, Fe, Cu. Вихідний розмір частинок карбіду
становив 1–2 мкм. Встановлено, що механізм спікання через перегрупування в
системі WC–Cu відбувається лише при наявності високого вмісту рідини
(>50 %), чого не досягається в багатьох практичних системах. Ущільнення
додатково розмолотого (впродовж 3 діб) карбіду вольфраму при додаванні до
1 % Со, Fe, Ni після 2 хв спікання при температурі 1400 оС складає 70 % і
досягає 90 % густини через 100 хв, в той час як вихідна густина складала лише
50%. В не розмеленому WC вихідна густина і густина після спікання (1400 оС)
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протягом 2 хв. складала лише 40 %, причому зі збільшенням часу ізотермічної
витримки до 100 хв. ущільнення не відбувалося. Додавання до вихідного WC
1 % міді, молібдену, хрому також не призводило до збільшення густини.
Додавання 1 % Со призводило до того, що при температурах від 1200 до
1300 оС процес ущільнення до 70% стрибкоподібно відбувається вже після 2 хв.
ізотермічної витримки. Після цього густина продовжує підвищуватись.
Слід зазначити, що спікання систем WC і W з вихідною пористістю 60 %
суттєво відрізняється [97–98]. Вольфрам при спіканні формує місточки та
перешийки між частинками, які з часом стають округлими. Наявність
мікродобавок інших металів призводить до інтенсифікації дифузійних процесів.
Ситуація з карбідом WC (1 – 2 мкм) дещо інша. Замість стійкого росту
точкових контактів зберігається щільна укладка частинок, а наявність до
1 % Со призводить до утворення (після 2 хв. спікання) щільно укладених
агрегатів із зерен WC. Лише після 2 годин спікання з’являються ознаки
призматичної форми зерен, при цьому зерна WC збільшуються незначно, за
винятком окремих частинок з аномальним ростом. Кобальт при цьому на
поверхні частинок і на границях не спостерігався. Було встановлено, що малі
добавки Со призводять до швидкого спікання WC, причому швидкість
ущільнення

досягає

високих

значень

навіть

при

температурі

менше

евтектичної. На основі цього було зроблено висновок, що процес розчинення і
осадження через рідку фазу не може бути єдиним механізмом ущільнення.
Збільшення Со до 25 % (за масою) вже через 1 с призводить до утворення
агрегатів і заповнених пустот кобальтом, а подальше збільшення часу
ізотермічної витримки – до рівномірного розподілу карбідної і кобальтової фаз,
незначного росту карбідних частинок і початку формування призматичних
зерен. При спіканні сплаву із різним розміром зерен відбуваються різні
структурні зміни, але механізм їх утворення в усіх випадках один і той самий
[99 – 108].
Проблема впливу стану міжзеренних та міжфазних границь на механізми
деформування та руйнування полікристалічних і композиційних матеріалів за
даними світової літератури інтенсивно досліджується протягом останніх 10-15

37

років [109–114]. Публікації по новому розділу фізичного матеріалознавства –
проектування міжзеренних границь (grain boundary engineering) – нараховують
десятки тисяч джерел. Йдеться про створення матеріалів із максимальною
когезією границь зерен та мінімальною сегрегацією на них шкідливих
елементів. Ці (так звані низько енергетичні) границі сприяють при умові їх
достатньої концентрації збільшенню міцності і тріщиностійкості матеріалу.
Проблема міцності міжзеренних та міжфазних границь досліджується
також теоретично з використанням перших принципів кристалографії.
Розглядаються різноманітні моделі границь з можливою присутністю на них
легуючих елементів.
Значно менша кількість реферативних джерел, що стосується створення
композитів з попередньо покритих частинок порошків крихких тугоплавких
матеріалів [115–120]. В них висвітлюється проблема рідкофазного спікання
таких композиційних порошків і можливість отримання безпористих матеріалів
в залежності від об’ємного вмісту покриття. Використовуються різні варіанти
технології нанесення покриттів: найбільш поширеним є метод електрохімічного
осадження

[117], менш поширеним

є метод

магнетронно-крапельного

осадження [118]. Виготовлені матричні матеріли визначаються високим опором
розповсюдженню тріщин, а їх твердість регулюють об’ємним вмістом
матеріалу покриття. Для пояснення особливостей деформації використовують
дислокаційні уявлення.
Що стосується безпосередньо проблеми створення скелетних структур, в
яких частинки зв’язані пластичними прошарками, а пори заповненні різними
матеріалами типу органічних, металічних або керамічних сполук, то
відповідних публікацій не виявлено.
1.7. Розрахунок геометричних параметрів мікро- та макроструктури
композиційних триботехнічних матеріалів
Оцінку оптимального розміру твердих включень Л.В. Заболотний [36–38]
проводить, виходячи з умов утворення захисної плівки антифрикційного
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в’язкого матеріалу на поверхні твердого, з умов передачі контактних
навантажень і з умов перекриття зон пружних напруг, які утворюються в
матриці навколо твердих частинок. З точки зору функціонування механізму
переносу, на думку Л.В. Заболотного, оптимальними є такі умови чергування
зіткнень

мікронерівностей,

при

яких

кожне

наступне

зіткнення

мікронерівностей контртіла відбувається з іншою складовою композиту. Ця
умова може виконуватися при αм=αн и діаметрі твердого включення dтв рівним :
dтв= √ΔAr/dn√ɳk,

(1.12)

де dn − поперечний розмір зони контакту в напрямку тертя.
Для визначення розміру твердих включень з умов передачі контактних
навантажень Л.В. Заболотний приймає, що поверхня композиту навантажена на
ділянках, середній лінійний розмір яких складає Dс, а площа площадки
фактичного контакту дорівнює ΔAr. Форма твердих включень вибрана у вигляді
напівсфер, що виходять діаметральною площиною на робочу поверхню. Тиск
на контактних ділянках визначають з умов: Pr=Pc/ɳr.c, де Pr – тиск на ділянках
фактичних контактів; Рс – контурний тиск; ɳr.c – доля площадки фактичного
контакту на контурній площі. Зусилля, що передається через одну контактну
дільницю, дорівнює
Nr= PrΔAr= PcΔAr/ɳr,c

(1.13)

Величину питомого тиску можна визначити, поділивши зусилля, яке
припадає на одне тверде включення, на його площу. Виходячи з цих
розрахунків, автор [3, 36 − 38] робить висновок, що найбільш сприятливе
розподілення навантажень має місце в композиті з розміром твердих включень,
яке набагато перевищує розмір площадки фактичного контакту.
Експериментальному дослідженню впливу параметрів гетерофазної
структури

на

експлуатаційні

властивості

триботехнічних

композитів

присвячено велику кількість робіт, в результаті яких встановлено позитивну
роль як твердих, так і м’яких структурних складових.
У роботах І.М. Федорченка та В.А. Білого показано, що високі
експлуатаційні характеристики мають матеріали, в яких у пластичну матрицю

39

одночасно вводять тверді мастила і тверді наповнювачі з низьким коефіцієнтом
тертя [3].
1.8 Аналіз літературного огляду і постановка задач дослідження
З літературного огляду слідує, що, не зважаючи на давню історію
існування трибології і триботехніки, наукові основи технології виготовлення
ефективних

триботехнічних

композитів,

що

змащуються

малов’язкими

рідинами, розроблялися тільки для двох типів композитів: з макро- та
мікрогетерофазними структурами.
В якості основи композитів використовували тверді тугоплавкі сполуки,
що мають високі модулі пружності і енергію активації руху дислокацій.
Композити, в яких вказані тугоплавкі сполуки мають розміри незначно більші
від розмірів фактичної площадки контакту, поки що не розроблялися, хоча їх
використання може забезпечити ряд нових явищ у зоні тертя: утворення
скелетних структур із заданою пористістю, заповнення пор робочою рідиною,
покращання охолодження і змащування, всмоктування робочої рідини в зону
тертя через пори композиту під час руху одної деталі відносно іншої. Останній
ефект спостерігав В.П. Бондаренко в парі тертя, що змащується водою, в одній
з деталей якої було зроблено отвір, через який вода всмоктувалась із зовнішньої
пробірки.
На основі літературного огляду можна зробити висновок, що для
створення нового класу високоефективних триботехнічних матеріалів, що
працюють при змащуванні малов’язкими рідинами, необхідно використовувати
високомодульні карбіди SiC та WC, оскільки серед високомодульних матеріалів
вони поступаються лише модулям пружності алмазу та кубічного нітриду бору,
але є менш дефіцитними, не дуже дорогими і легше обробляються алмазними
інструментами. Частинки вихідних порошків повинні бути крупнішими від
тих, що використовуються в твердих сплавах. В даній роботі обрано фракції
порошків зернистістю 125/80 і 80/40 мкм. Це повинно забезпечити
виготовлення матеріалів з крупною пористістю, щоб завдяки їй покращити
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змащування та охолодження зони тертя в парах з великим коефіцієнтом
перекриття. При цьому можна вважати, що при високих номінальних тисках
зменшиться ймовірність схоплення матеріалів.
Для забезпечення підвищеної міцності і ударостійкості композиту згідно з
літературним

оглядом

найбільш

доцільно

надавати

матеріалу,

що

розроблюється матричної структури. Для виключення можливості утворення
крихкого каркасу з WC чи SiC і завдяки цьому забезпечення підвищеної
пластичності матеріалу на частинки високомодульних карбідів необхідно
наносити шар пластичних металів. В якості пластичних металів найбільш
доцільно використовувати Co та Ni, а також евтектику ВН65 (35 % (за масою)
WC+ 65 %(за масою) Ni), бо вони найбільш часто використовуються при
виготовленні твердих сплавів, і які при забезпеченні в системах W–C–Co чи W–
C–Ni необхідного вмісту вуглецю не утворюють з WC потрійних сполук і
забезпечують високу міцність і ударостійкість твердих сплавів.
Закономірності ущільнення при пресуванні гетерофазних порошків з
високомодульними

частинками,

покритими

пластичними

металами,

в

літературі не описані. Можна стверджувати, що при пресуванні порошків з
гетерофазних частинок закономірності пресування будуть суттєво залежати від
товщини покриття. У зв’язку з тим, що при пресуванні порошків з пластичних
металів при збільшенні тиску пресування пластична деформація від місця
контакту частинок поступово проникає в об’єм частинки, можна очікувати, що
може бути така товщина покриття, коли пластична деформація в покритті не
буде доходити до високомодульного ядра і гетерофазні частинки будуть вести
себе як пластичні. Тому виникає невизначеність у використанні теоретичних
рівнянь для визначення залежності пористості від тиску пресування. У зв’язку
з цим в роботі намічено провести дослідження впливу товщини покриття на
характер ущільнення порошків з гетерофазними частинками. При цьому буде
використаний підхід, викладений у докторській дисертації В.П. Бондаренка,
коли теоретичні рівняння перетворюються так, щоб була прямолінійна
залежність пористості чи відносного об’єму зразка від тиску пресування.
Перетворення буде проведено лише для трьох рівнянь, які виведені для

41

пресування порошків з пластичних металів і найчастіше використовуються на
практиці: першого і другого рівнянь М.Ю. Бальшина і рівняння
Г.М. Ждановича, перетворене Г.А Меєрсоном. Інші теоретичні рівняння
пресування порошків з пластичних металів (Конопицького, Ніколаєва,
Ніколаєва-Ждановича) використовувати не будемо, бо в літературі [52, 53]
показано, що ці рівняння описують процес пресування аналогічно рівнянню
Г.М. Ждановича.
Рівняння М.Б. Штерна не вдається звести до прямолінійної залежності,
тому його використовувати в даній роботі не планується.
В нашій роботі рівняння М.Ю. Бальшина і Г.М. Ждановича будуть
використовуватися

як

індикатори

переходу

закономірності

ущільнення

порошку з гетерофазними частинками до закономірності ущільнення подібної
до пресування порошків з однофазними пластичними частинками. Це
дозволить зробити практичні рекомендації, коли використовувати рівняння, що
описують закономірності ущільнення при пресуванні пластичних матеріалів, а
коли інші.
Оскільки в літературі не було знайдено даних по виготовленню деталей з
матеріалу на основі карбідів WC та SiC з покриттями Co та Ni, а також з
евтектикою ВН65 (35 % (за масою) WC+ 65 % (за масою)Ni), не відомими
залишаються оптимальні тиски пресування і температури спікання таких
композитів, при яких частинки карбідів не руйнуються, утворюється скелетна
структура матеріалу та зберігається необхідна пористість таких композитів.
Як видно з літогляду при спіканні композитів на основі SiC можуть
проходити реакції взаємодії металу покриття з SiC з утворенням крихких
силіцидів. Тому в роботі передбачено використання проміжних покриттів з
матеріалів, що при температурах спікання не взаємодіють з SiC. З рисунку 1.3
слідує, що проміжним покриттям, яке не взаємодіє з SiC, є покриття з WC.
Товщину такого покриття необхідно встановити експериментально.
На основі проведеного аналізу визначено мету та завдання дослідження.
Метою роботи є встановлення закономірностей формування структури і
властивостей при пресуванні і спіканні триботехнічних композитів з
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надкрупнозернистих порошків WC і SiC з пластичними і захисними
покриттями і визначення їх ефективності використання в парах тертя, що
змащуються малов’язкими робочими рідинами.
Завдання

дослідження

викладено

у

вигляді

структурної

схеми

дисертаційної роботи (рис. 1.4). Виконання намічених завдань дозволить не
тільки встановити закономірності формування структури і властивостей
композитів на основі WC і SiC, а й визначити ефективні області використання
кожного з них.
На завершення дисертаційної роботи необхідно буде розробити і
впровадити на одному з промислових підприємств технологічну інструкцію
виготовлення найбільш ефективного композиту.
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Вибір базових матеріалів
матеріали
Порошок SiC з розміром
Порошок WC, з розміром
частинок 80/40 і 125/80 мкм
частинок 80/40 мкм
Нанесення на частинки SiC і WC покриття з Co чи Ni
товщиною від 0,5 до 7 мкм
Визначення механізму та оптимального тиску при пресуванні порошків
з покриттями і без покриття при тисках 30–400 МПа.
Дослідження процесу твердофазного та рідкофазного спікання.
Металографічне
дослідження
структури зразків

Рентгенівське
дослідження
фазового
складу
зразків

Визначення механічних
властивостей зразків
(міцність під час стискання
та згинання, КІС)

Визначення оптимальності покриттів і необхідності їх удосконалення
Нанесення
на
SiC
спеціальних покриттів
Виготовлення і дослідження
структури і властивостей
зразків зі
спеціальними
покриттями
Виготовлення зразків для
триботехнічних випробувань

Триботехнічні випробування
Дослідження стану поверхні матеріалу
після триботехнічних випробувань
металографічним, рентгенофазовим та
мікрорентгеноспектральним
аналізами.
Вибір
оптимального
матеріалу для стендових випробувань
Виготовлення дослідно-промислової
партії зразків для стендових випробувань
Стендові випробування на авіапідприємстві

Розробка практичних рекомендацій до застосування
Рисунок 1.4 Структурна схема дисертаційної роботи
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Характеристика вихідних порошків WC
У роботі поставлена задача встановити закономірності формування
структури і властивостей триботехнічних композитів з надкрупнозернистих
порошків WC і SiC. Надкрупнозернистий порошк WC у промисловості не
виготовляється,

тому

в

даній

роботі

ми

використовували

надкрупнозернистий порошок WC, виготовлений в ІНМ ім. В.М. Бакуля
НАН України за спеціальною технологією. Партію надкрупнозернистого
порошку карбіду вольфраму WC було отримано Матвійчуком О.О. способом
газофазної карбідизації при температурі 2300 оС по методиці і режимах,
отриманих в роботі [121]. Зображення частинок порошку карбіду WC після
карбідизації представлено на рис. 2.1 а. Як видно з рис. 2.1 а частинки WC
частково агломеровані, але в цілому їх поверхня є гладкою. Після розмелу
твердосплавними кулями і просіву через сита було отримано фракцію
порошків з розмірами частинок 80/40 мкм (рис. 2.1 б). Дослідження поверхні
перетину шліфа частинок свідчить про їх полікристалічну блочну внутрішню
будову (рис. 2.2). Розмір таких блоків досягає 60 мкм. Кількість і розміри
блоків у частинках було виявлено після відпалу частинок, вкритих Co чи Ni,
при температурах 1340–1400 оС. Така будова обумовлена тим, що під час
карбідизації на великій частинці W утворюються окремі зародки фаз W2C і
WC, котрі ростуть в напрямку центра частинки до їх взаємного зіткнення з
утворенням міжблочних границь. За даними [63, 120–121] зрощування таких
блоків між собою відбувається при температурах 1900о С і більше. Це
призводить до того, що в таких частинках виникають внутрішні напруження і
навіть субмікротріщини, які утворюються під час росту блоків внаслідок
різних коефіцієнтів термічного розширення і густини фаз W, W2C, WC, а
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також розмірної та орієнтаційної невідповідності контактуючих поверхонь їх
кристалічних ґраток.

а

б

Рисунок 2.1 – Порошок карбіду вольфраму WC, отриманий при
Тк= 2300 оС в метано-водневому газовому середовищі:
а – вихідний не розмелений і не розсіяний порошок, 370;
б – фракція 80/40 мкм, збільшення 1000

а

б

Рисунок 2.2 – Внутрішня блочна будова карбідної частинки
(оптич. мікроскоп) (а) і розколота частинка
фракції 80/40 мкм (ел. мікроскоп) (б)
Насипна густина отриманого порошку WC фракції 80/40 мкм, складає
4,84 г/см3.
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Дослідження мікротвердості на твердомірі ПМТ-3 одиничних частинок
WC фракції 80/40 мкм, запресованих в індії, показало, що вона становить від
8,52 до 10,26 ГПа, середнє значення 9,33 ГПа [112, 113, 122]., т
оді як в літературі наводяться значення
2.2. Характеристика вихідного порошку SiC
При низькій густині (3,21 г/см3) карбід кремнію має виняткову
твердість. У цьому він поступається лише алмазу, кубічному нітриду бору і
карбіду бору. Середне значення мікротвердості частинок порошку SiC
становить 220 ГПа, модуль пружності становить 430 ГПа. Кабід SiC має
низький

коефіцієнт

термічного

розширення

(4,0·10-6К)

та

значну

теплопровідність (3,7 – 4,9 Вт/(см·К)). Карбід кремнію бездифіцитний
матеріал з відносно низькою вартістю.
Температура плавлення SiC становить більше 2730 °С. Карбід кремнію
стійкий до окиснення, мінеральних кислот, інертний в середовищі азоту,
вуглекислого газу і водню. Має високу стійкість у радіаційному середовищі
[123].

а
б
Рисунок 2.3 − Надкрупнозернистий порошок карбіду кремнію зеленого:
а − насипка порошку фракції 125/80 мкм; б – частинка порошку SiC
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Вихідний порошок SiC зеленого було просіяно на ситах та відібрано
фракції 125/80 і 80/40 мкм. Частинки порошку мають осколковидну форму з
гострими кутами (рис. 2.3).

Інтенсивність, %

40

30

20

10

0
30

60

90
2 ϴ, град.

Рисунок 2.4 − Рентгенограма порошку карбіду кремнію зеленого.
З рентгенограми (рис. 2.4) видно, що порошок має два політипа 4Н, 6Н
(α), просторова группа P63mc. Кристалічна гратка гексагональна. Домішків
кисню не встановлено.
2.3. Методики нанесення покриттів на надкрупнозернисті порошки
WC і SiC
Методика хімічного осадження Ni чи Co на порошки WC і SiC
Покриття частинок карбіду вольфраму та карбіду кремнію зеленого
нікелем чи кобальтом здійснювали методом хімічного відновлення, тому що
даний метод дозволяє отримати більш хімічно чисті покриття в порівнянні з
газотермічним методом.
Технологічний цикл металізації крупнозернистого порошку WC чи SiC
зображено на рисунку 2.5 і складається з таких операцій:
1.
стакани.

Порошки WC і SiC наважками по 300 г поміщали в термостійкі
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2.

Знежирювання порошків проводили протягом 10 – 15 хв. у

гарячому водному розчині (50 – 60 %) етилового спирту з добавками
поверхнево активної речовини «LABS» при ретельному перемішуванні.
3.

Знежирені порошки WC і SiC ретельно промивали теплою

проточною водою.
4.

Автокаталітична реакція хімічного відновлення нікелю і кобальту

відбувається на активній поверхні, що каталізує ці процеси. Така активна
поверхня створюється завдяки процесу сенсактивування, що полягає в
обробці порошків WC i SiC в кислих розчинах двохлористих солей олова та
паладію.
5.

Після обробки порошків у розчині двохлористого олова на

поверхні WC чи SiC утворюється малорозчинні продукти гідролізу:
SnCl 42  H 2 O  Sn(OH )Cl  H   3Cl  .

Послідуюча обробка в розчині солі

паладію призводить до відновлення іонів каталітичного металу (паладію) по
t
Pd  Sn 4 .
реакції: Pd 2  Sn 2 
o

6.

Заактивований і промитий порошок піддають хімічній металізації

кобальтом чи нікелем.
7.

Хімічне нікелювання. Відновлення нікелю на поверхні WC чи SiC

проводили гіпофосфітом натрію з лужного висококонцентрованого розчину
при to = 90 – 98 oC. Нанесення покриття здійснювали пошарово до повної
виробки основної солі. Отримана степінь металізації розраховувалася за
формулою

Р
 100 % . Враховуючи широкий діапазон зернистості порошку
РWC

WC чи SiC 80/40 мкм, мінімальна середня товщина покриття склала 0,5 мкм.
8.

Хімічне кобальтування. Відновлення хімічного кобальту на

поверхні WC чи SiCпроводили гіпофосфатом натрію з кислого розчину з
низькою (до 35 % г/л) концентрацією основної солі; пошарово. Мінімальний
ступінь металізації становив 1,5 % (за масою), що відповідає товщині покриття:
0,086 – 0,107 мкм (860 – 1070 Å).
9.

Ступінь металізації в процентах по Українській системі визначає

співвідношення доважки (маси) метала покриття до вихідної маси порошків,
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що покривають, помножене на 100. При одному й томуж степені металізації
товщина покриття на порошках більш крупної зернистості більша, тому що
питома поверхня їх менша.
1 Зважування
порошків WC і SiC
2 Знежирювання

3 Промивка

4 Сенсактивування

5 Промивка
6 Хімічна металізація

7 Нікелем

9 Кобальтом

10 Промивка

11 Сушка металізованих
порошків
12 Зважування,
упаковка, маркування

Рисунок 2.5 – Технологічний цикл металізації крупнозернистих
порошків карбідів WC і SiC металами Ni чи Co
Товщину нанесеного покриття розраховували за формулою [48, 120]
1
6

  (

Р   WC
PWC
 1)  3
 10 4 ,
PWC   
N  K   WC

(2.2)

50

де  – товщина покриття на частинці; Р – загальна маса металізованого
порошку WC чи SiC, г; РWC – маса порошку WC чи SiC до металізації, г;

 – густина металізованого порошку, г/см3; WC – густина не металізованого
порошку WC, г/см3; N – кількість зерен WC чи SiC в одному караті;
K – коефіцієнт заповнення об’єму утворених частинок WC чи SiC, що
залежить від форми. Розрахункова товщина покриттів, що досліджувалася,
становила приблизно 0,5; 3, 5, 7 мкм.
Методика накатки порошку WC на частинки надкрупнозернистого
порошку SiC
Для нанесення на надкрупнозернистий порошок SiC дрібнозернистого
(dwc ≤ 1 мкм) порошку карбіду вольфраму WC використовували метод
накатки. Рівномірне покриття таким методом можна здійснювати тільки при
використанні частинок SiC розміром не менше 100 мкм. Тому при нанесенні
покриттів WC використовували порошок карбіду кремнію зеленого фракції
125/80 мкм. Порошок WC перед нанесенням на SiC розмелювали в
кульовому млині, футерованому твердим сплавом, для виключення намолу
домішок. Розмелювання здійснювали твердосплавними кулями діаметром
10– 15 мм протягом 90 годин у спирті при співвідношенні маси куль до маси
порошку WC 3: 1. Після розмелювання частинки WC мали розміри до 1 мкм.
Частинки SiC вручну змішували з 5% (за масою) епоксидної смоли ЕД20.
Отриману суміш викладали на плоску поверхню для рівномірного
накатування, а потім додавали розмелений порошок WC.
Отриману після накатки суміш просівали через сито для видалення
надлишків WC і потім просушували в сушильній шафі при температурі 100 °С
протягом 1 години. Товщина накатаного покриття з WC становила близько
5 мкм. Таким же способом були виготовлені порошки SiC, покритого
дрібнозернистим WC, з додавання 5, 10, 20, 30 % суміші WC + Ni
евтектичного складу (ВН65) у вигляді дрібнодисперсного порошку.
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2.4. Методика дослідження механізму ущільнення при пресуванні
брикетів з надкрупнозернистих порошків WC i SiC
Пресування

брикетів

здійснювали

одноосьовим

одностороннім

пресуванням в сталевій пресс-формі на гідравлічному пресі при тисках від 30
до 400МПа з кроком 30 МПа.
У розділі 1 було вказано, що механізм ущільнення надкрупнозернистих
порошків

з

покриттями

пластичними

металами

не

досліджувався.

Особливістю таких порошків є невизначеність переходу від механізму
ущільнення, характерного для пресування порошків крихких металів, до
механізму ущільнення порошків пластичних металів.
В якості критерію відповідності механізму ущільнення даного порошку
механізму

ущільнення

пластичних

металів

прийнято

відповідність

експериментальних даних теоретичним рівнянням М.Ю. Бальшина і
Г.М. Ждановича, виведеним для пресування порошків пластичних металів.
Відповідність експериментальних даних вказаним рівнянням полягає в тому,
що ущільнення відбувається подібно ущільненню порошків пластичних
металів, а невідповідність – ущільненню крихких матеріалів.
Отримані при пресуванні дані порівнювали на їх відповідність
теоретичним рівнянням М. Ю. Бальшина і Г. М. Ждановича.
При аналізі можливості застосування того чи іншого рівняння для
опису процесу ущільнення при пресуванні порошків їх перетворювали так,
щоб між тиском пресування (Рпр) або логарифмом значення тиску пресування
(lg Рпр) та змінною величиною, що знаходиться в лівій частині рівняння, була
прямолінійна залежність. Перетворені рівняння наведені в таблиці 3.1.
Для визначення відповідності експериментальних даних тому чи
іншому рівнянню по експериментальних даних розраховували значення ß,
ß -1 чи Рк і n (табл. 3.2 – 3.17). Результати розрахунку наносили на графіки у
відповідних координатах.
Якщо на графіку експериментальні дані укладалися на пряму лінію, це
означало, що дане рівняння можна застосовувати у всьому застосованому
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інтервалі тисків пресування і що механізм ущільнення відповідає механізму
ущільнення порошку пластичного металу.
В якості вихідного порошку використовувалися крупнозернисті
порошки карбіду кремнію зеленого (80/40, 125/80 мкм) та карбіду вольфраму
(80/40 мкм) . В якості зв’язки були використані покриття з пластичних
металів Co, Ni та зв’язка на основі евтектичної суміші ВН65 . Для
забезпечення рівномірного розподілу зв’язуючого матеріалу по об’єму
композиту частинки SiC та WC перед пресуванням покривали шаром
пластичного металу. Тому можна було очікувати, що при певній товщині
покриття закономірності ущільнення повинні відповідати закономірності
ущільнення пластичних металів.
Отримані порошки замішували на пластифікаторі (3 % розчині
синтетичного каучуку (СК) в бензині, вміст СК у суміші складав 0,1 % (за
масою), це обумовлено тим, що необхідно забезпечити високу пресуємість та
формуємість суміші. Пресували брикети в стальній прес-формі при тисках
від 30 до 400 МПа. Мінімальний тиск пресування визначався міцністю
зразків, достатньою для їх транспортування без пошкодження, максимальний
тиск

визначався

міцністю

прес-форми

та

здатністю

пресовок

не

розшаровуватися. Для пресування порошків використовували циліндричні
прес-форми з внутрішніми діаметрами 10,0 – 11,5 мм. Після пресування було
отримано зразки циліндричної форми з відповідним діаметром і висотою від
7,5 до 10,0 мм.
2.5. Методика спікання брикетів з композитів SiC i WC
Зразки, спресовані при різних тисках, спікали одночасно при
температурі ізотермічної витримки 1340 – 1470 С протягом 3-х годин у
метано-водневому газовому середовищі (вміст метану у водні складав 2 % по
об’єму, що відповідало рівноважному стану середовища). Охолодження
зразків відбувалося разом з піччю. Спечені зразки були досліджені на вміст
загального вуглецю в них абсорбційно-газооб’ємним методом.
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Характеристики спресованих та спечених зразків визначали за
формулами: об’єм V 

d 2
4

відносну об’ємну усадку

 h ; густину  


M
, пористість П  (1  i )  100,% ,

V

100V V0  V1

 100,% ; коефіцієнт усадки по об’єму
V
V0

V0
P
1
; відносний об’єм спресованого зразка   ; міцність при стиску  cm  .

S
V1

Отримання двофазних скелетних матеріалів на основі тугоплавких
високомодульних сполук
Двофазні скелетні матеріали виготовляли на основі частинок WC або
SiC фракції 80/40 мкм шляхом нанесення на їх поверхню покриттів: Co чи Ni.
Покриття наносились способом хімічного відновлення, такий спосіб дозволяє
наносити покриття на частинки практично будь-яких розмірів. Цим способом
наносили Co чи Ni.
Отримані порошки з покриттями замішували та пресували так само, як
і в попередньому випадку.
Адитивну
 

густину

 1  m1   2  m2
m1 2



розраховували

 1  m1 %   2  m2 %
100%

таким

чином:

, де m1 2 , m1, m2 – маси наважок або мас.

відсоток компоненту ;   ,  1 ,  2 – відповідні адитивна густина і густини
вихідних компактних матеріалів.
2.6. Методика дослідження структури і властивостей
спечених композитів
Дослідження
досліджували

структури.

методом

Структуру

металографічного

отриманих

аналізу

на

композитів

оптичному

та

електронному («Zeiss EVO 50 XVP») мікроскопах при різних збільшеннях.
Для металографічного аналізу зразки попередньо були прошліфовані
алмазним кругом і відполіровані на сукні з додаванням алмазної пасти.
Рентгенофазовий аналіз. Дифракційні спектри зразків записували на
дифрактометрі ДРОН-3 в мідному фільтрованому випромінюванні (Kα).
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Зйомку проводили з обертанням зразка, в дискретному режимі c кроком
сканування 0,05о і експозицією в кожній точці 5-7 с. Напруга на аноді
становила 30 кВ, сила струму - 20 мА, вхідні щілини мали ширину 1 і 8 мм,
щілина на детекторі - 0,25 мм. Кількісний рентгенофазовий аналіз проведено
за допомогою програми PowderCell, в якій отримані дифракційні піки
2

інтерпольовано функцією Лоренца I(x) = I0/(1 + kx ).
Механічні випробування. Визначення границі міцності під час
стискання здійснювали методом стискання зразків до їх руйнування.
Визначення границі міцності під час згинання здійснювали методом
трьохточкового навантаження, а коефіцієнта концентрації напружень KIC −
методом

трьохточкового

навантаження

з

попереднім

нанесенням

концентраторів.
Триботехнічні

випробування.

Дослідження

проводилися

на

модернізованій трибометрічній машині 2070 СМТ - 1
Для кожного зразка окремо проводили приробку при швидкості 2 м/с і
навантаженні 25 Н. Шлях тертя приробки становив 1 км. Після закінчення
режиму приробки слідувала установка фіксованого навантаження і робота в
стаціонарному режимі роботи при навантаженні 15, 25, 50, 75, 100 МПа.
Шлях тертя становив 10 км. Середовищем при лабораторних випробуваннях
була водопровідна вода, при стендових випробуваннях − керосин ТС-1. В
наших випробовуваннях ми використовували модифіковану схему «дискколодка», яка дозволяє при використанні циліндричних зразків: провести на
одному зразку декілька випробувань шляхом повороту зразка навколо своєї
осі і утворення нової доріжки тертя.
Визначали коефіцієнт тертя та інтенсивність зношування трибо-систем
[140].

Попередньо

експериментально

встановлено

границі

області

стаціонарних процесів. Після приробки проводили контрольне обмірювання
зразків та випробовували при швидкостях і навантаженнях, що відповідають
експериментальним точкам плану експерименту. Шлях тертя при оцінці
параметрів стаціонарного процесу складав 1000 м, а випробовувань 10000 м.
На кожному зразку було реалізовано по 5 експериментальних точок.
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В якості контртіла було обрано твердий сплав ВН20, з якого серійно
виготовляють пари тертя на ДНВП «Алкон-твердосплав».
По кожному зразку було проведено серію дослідів з різними варіаціями
по навантаженню. Швидкість 2 м/с ковзання було обрано з урахуванням
середовища

тертя (технічна вода, ТС-1) і

особливостей

установок

випробовувань (СМТ-1; СМЦ-1).

Рисунок 2.6 Схема випробування:
1 −зразок; 2 − контртіло; 3 − середовище випробування
Хімічний і мікроструктурний аналіз поверхні тертя до і після
випробовувань провели на скануючому електронному мікроскопі - Zeiss EVO 50 XVP. Для кожного з зразків встановлені: коефіцієнт тертя – μ;
інтенсивність зношування – І (відношення кількості зношування зразка (мкм)
до шляху тертя (10 км)).
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РОЗДІЛ 3
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПО
ФОРМУВАННЮ ПОРИСТИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗІ
СКЕЛЕТНОЮ СТРУКТУРОЮ
3.1. Нанесення на поверхню частинок WC фракції 80/40 мкм
покриттів нікелем чи кобальтом способом хімічної металізації
Для отримання бажаної з мінімальною кількістю контактів WC–WC
структури матеріалу на частинки WC фракції 80/40 мкм методом хімічного
відновлення були нанесені покриття нікелем і кобальтом.
Цей метод дозволяє отримати товсті покриття з гладкою або
розвиненою

поверхнею

глобулярної

форми.

Зображення

частинок

представлено на рис. 3.1–3.3. Але цим методом неможливо нанести покриття
сплавом, тому таким методом наносили покриття тільки нікелю чи кобальту.
В якості покриття було обрано нікель і кобальт оскільки вони пластичні,
мають достатньо високу температуру плавлення (t пл(Ni) = 1453 °C,
t

пл(Со)=1495°С)

порівняно з іншими пластичними металами, корозійно стійкі.

Кути змочування WC нікелем та кобальтом менше 90°, тому при плавленні
вони добре змочують WC.

Рисунок 3.1 – Частинки WC фракції 80/40 мкм з нанесеним на їх
поверхню покриттям Со товщиною ~3мкм методом хімічного
відновлення (частинки запресовані в індій)
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Після нанесення покриття товщина покриття складала приблизно: 0,5;
3; 5; 7 мкм. Не можливо точно розрахувати товщину покриття пластичних
металів на частинках карбідів, оскільки розмір вихідних частинок відрізнявся
від 40 до 80 мкм.
З рисунку 3.2 а видно, що частинки з покриттями товщиною
δ(Ni)~0,5мкм є окремими, не агломерованими частинками з досить
рівномірним розподілом за розмірами.
Частинки покриття, що складається із зерен з розміром кілька десятків
мікрометрів утворюють тонкий суцільний шар. Між такими зернами при
збільшенні до 5000 разів чітко видно границі (рис. 3.2 в).

а

б

в
д
Рисунок 3.2 – Частинки WC з фракції 80/40 мкм з нанесеним на їх поверхню
покриттям δ(Ni)~0,5мкм методом хімічного відновлення: а –250; б – 2500;
в – 5000; г – 10000
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Впродовж цих границь формуються видовжені скупчення частинок
розміром близько 1 мкм (рис. 3.2 в). Крім того, є окремі нарости розміром
більше – 10 мкм (рис. 3.2 б, в). В цілому можна вважати, що покриття
однакової товщини займає більше 70 % площі поверхні частинки (рис. 3.2 б).
Останню площу займають зародки нового шару у вигляді окремих частинок
чи їх скупчень.
З рисунку 3.2 видно, що в тонкому покритті, що має δ(Ni)~0,5мкм,
товщини покриття не достає для створення однорідного покриття на
високомодульній частинці. На відміну від покриття товщиною 0,5мкм,
покриття товщиною 5 мкм виглядає набагато одноріднішим та щільнішим
(рис. 3.3).

Рисунок 3.3 Частинки WC фракції 80/40 мкм з нанесеним на їх поверхню
покриттям нікелю товщиною ~5мкм методом хімічного відновлення, х 1000
На окремих частинках WC дуже рідко були ділянки без покриття (Co
чи Ni), що в подальшому сприяло утворенню незначної кількості контактів
WC-WC в матеріалі після спікання.
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3.2. Нанесення на поверхню частинок SiC фракції 80/40 мкм
покриттів металів з нікелю чи кобальту способом хімічного відновлення
В літературних джерелах [ 115] було знайдено інформацію про хімічну
взаємодію SiC з Co та Ni. Кут змочування SiC кобальтом та нікелем більше
90°. Для перевірки ефективності таких покриттів на SiC було виготовлено
дослідну партію порошків SiC з покриттями Co та Ni.
На частинки SiC зернистістю 80/40 методом хімічного відновлення
також було нанесено пластичні метали Ni або Со.
Розрахована товщина нанесених покриттів на частинках SiC також
приблизно cкладала 0,5; 3, 5, 7 мкм. Не можливо точно розрахувати товщину
покриття пластичних металів на частинках карбідів, оскільки розмір
вихідних частинок карбіду значно відрізнявся від 40 до 80мкм (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 − Порошок SiC 80/40мкм, покритий шаром нікелю,
товщина шару нікелю 5 мкм, х1000.
З рисунку 3.4 видно, що нікелеве покриття нанесене на SiC методом
хімічного відновлення достатньо щільне , однорідно покриває частинку з
усіх сторін, тим самим приховує гострі кути SiC, що в подальшому може
позитивно вплинути на закономірності ущільнення при пресуванні і
механічні властивості спеченого матеріалу.
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3.3. Визначення закономірностей ущільнення при пресуванні
порошків WC з різною товщиною покриття кобальтом або нікелем
Одним з основних та невід’ємних процесів формування деталі з
порошкового матеріалу є процес пресування, під час якого відбувається
надання форми порошковому виробу. На процес ущільнення при пресуванні
впливають не тільки зовнішні фактори (тиск пресування, температура, зв’язка),
а й геометричні характеристики частинок порошку, і фізико-механічні
властивості матеріалу частинок. Тому необхідно дослідити процес пресування
конкретного порошку, щоб керувати пористістю та густиною кінцевої деталі.
Форма

частинок

карбіду вольфраму зернистістю

80/40

мкм

не

наближається до сферичної, скоріше вона наближена до кубоїдної, а їх
поверхня не є гладкою, і, як правило, містить дефекти у вигляді напливів, що
утворюються при карбідизації, тріщин термічного походження, агломератів, що
утворюються внаслідок припікання частинок одна до одної. Все це сприяє
значному підвищенню внутрішнього тертя між частинками в процесі їх
ущільнення і ускладнює взаємне переміщення частинок. Наявність покриттів
згладжує ці нерівності і приховує поверхневі дефекти.
Шар покриття пластичного металу призводить до полегшення деформації
частинок у зоні їх контакту. Зусилля, яке витрачається на пластичну
деформацію цих шарів, призводить до того, що пластичний метал буде
витискатися із зони контакту, збільшуючи її площу. Це призводить до
зменшення тиску в контактах і тим самим призведе до того, що для досягнення
75% густини компактного матеріалу необхідно прикласти значно більший тиск
пресування. Крім того, схоплення в зоні контакту між частинками буде
приводити до збільшення зусилля для зсуву однієї частинки відносно іншої.
Отже наявність пластичного покриття буде ускладнювати процес ущільнення,
але воно ж частково захищає частинки від руйнування і зменшує гальмування
міжчастинкового зсуву виступами твердих частинок.
Дослідити процес ущільнення надкрупнозернистих порошків SiC та WC
без покриттів не вдалося, оскільки ці порошки мають досить високу твердість , і

61

в процесі пресування вони помітно шкрябали стінки прес-форми, заклинювали
пуансон і тим самим виводили прес-форму з ладу. Після випресовки зразки
порошку без покриття розсипалися, не тримаючи форму. Особливо це
проявлялося в процесі пресування крупнозернистого SiC, який окрім високої
твердості має гострокутну форму частинок, яка значно ускладнює процес
пресування.
Для встановлення товщини покриття, з якої частинки твердих крихких
карбідів ущільнюються при пресуванні як пластичні матеріали, визначили
відповідність експериментальних результатів першому і другому рівнянням
М.Ю. Бальшина та рівнянню Г.М. Ждановича, які були виведені для
пресування пластичних матеріалів. Теоретичні рівняння пресування
М.Ю. Бальшина та Г.М. Ждановича були перетворені

таким чином,

щоб

характер пресування описувався прямою лінією (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Рівняння пресування
Рівняння
1 Перше рівняння

Первинний вигляд
lg Рпр = –L' ( β–1) + lgσкр

Після перетворення
(β–1)= ƒ(lg σкр −lgPпр)·1/ L'

М.Ю. Бальшина
2 Друге рівняння

lg Рпр = lg σкр – m lg β

М.Ю. Бальшина
3 Третє рівняння
Г.М. Ждановича,
перетворене

Рпр = Рк [(ß0/ß)n-1]/[ß0n-1],
n≈4

lg β= ƒ(lg σкр − lgPпр)·1/m
  n

  0   1
  

  n  1  =ƒ(Pпр)
 0




Г.А.Меєрсоном
При пресуванні зразків ми отримали такі параметри: висота засипки
порошку (hз), маса і геометричні розміри пресовок при прикладеному тиску
пресування. Далі ми обрахували відносний об’єм спресованих зразків ß0 та ß,
пористість П та основні параметри, які входять до відповідних рівнянь пресування.
Потім визначали lg ß чи lg Pпр. Величини Ϭкр і Рк приймали постійними,
як це передбачалося при їх виведенні. Величину n приймали рівною 4, як це
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рекомендувалося Г.М. Ждановичем. Отримані данні заносили в таблиці 3.2 –
3.9 і будували графіки.
При побудові графіків по осі абсцис відкладали значення Рпр або lg Рпр, а
по осі ординат – значення усієї змінної величини (ß–1), lgß чи [(ß0/ß)n–1]/(ß0n–1),
що знаходиться в лівій частині відповідного перетвореного рівняння (рис. 3.5–
3.7). Якщо на графіку отримувалася пряма, можна стверджувати, що дане
рівняння можна застосовувати по всьому дослідженому інтервалі тисків
пресування [52]. По побудованій прямій визначали lgϬкр чи L', Рк, m і
записували кінцевий вираз відповідного рівняння.
Але важливим є те, що отримані рівняння дозволяють розраховувати
тиск, необхідний для забезпечення заданої пористості пресовки, відмінної від
наведеної в (таб. 3.2 – 3.9).
Оскільки для пресування частинок з пластичними покриттями справжнє
значення n не було відомо, то придатність рівняння Г.М. Ждановича була
перевірена при використанні інших значень показника ступеня n: 2; 4; 9 [131,
133]. Встановлено, що в даному інтервалі значень n = 2–9 рівняння
Г.М. Ждановича також виправдовується, тобто прямолінійна залежність
виправдовується в широкому інтервалі значень показника степеня n. При цьому
змінюється Рк. Такий зв’язок між n i Pк поки що також визначити не вдалося.
Тому при пресуванні нових порошків з покриттями пластичними металами (Cu,
Pb, Sn) чи при пресуванні порошків WC чи SiC з іншими розмірами частинок і
товщиною покриття більше критичної (для Ni i Co ˃ 3) необхідно провести 2
пресування, провести через 2 точки пряму, визначити інші параметри рівняння
Г.М. Ждановича, написати повний вираз рівняння і використовувати його для
розрахунку ß чи П при інших необхідних тисках без проведення експериментів
по пресуванню. При товщині покриття менших за 3 мкм необхідно
експериментально для кожного Рпр визначити ß чи П, бо рівняння М.Ю.
Бальшина і М.Г. Ждановича при товщинах покриття менше 3 мкм не
працюють.

63

Таблиця 3.2
Експериментальні дані процесу ущільнення порошків WC(Co)
фракції 80/40 мкм, з δ(Co) ~0,5мкм
№ Pпр, МПа Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.60

2.41

1.41

0.38

0.022

2

66

1.82

0.55

2.18

1.18

0.33

0.037

3

99

2.00

0.53

2.08

1.08

0.31

0.055

4

132

2.12

0.51

1.99

0.99

0.29

0.057

5

165

2.22

0.49

1.9

0.9

0.27

0.06

6

198

2.30

0.46

1.81

0.81

0.25

0.088

7

231

2.36

0.43

1.71

0.71

0.23

0.111

8

264

2.42

0.41

1.66

0.66

0.22

0.124

9

297

2.47

0.39

1.61

0.61

0.20

0.144

Таблиця 3.3
Дані процесу ущільнення порошків WC(Co) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Co) ~3мкм і параметри рівнянь пресування
№ Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.59

2.22

1.22

0.35

0.027

2

66

1.82

0.54

1.99

0.99

0.29

0.05

3

99

2.00

0.52

1.86

0.86

0.26

0.07

4

132

2.12

0.50

1.77

0.77

0.24

0.094

5

165

2.22

0.47

1.7

0.7

0.23

0.108

6

198

2.30

0.45

1.63

0.63

0.21

0.129

7

231

2.36

0.41

1.57

0.57

0.19

0.151

8

264

2.42

0.40

1.52

0.52

0.18

0.177

9

297

2.47

0.38

1.47

0.47

0.16

0.215
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Таблиця 3.4
Дані процесу ущільнення порошків WC(Co) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Co) ~5мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.55

1.83

0.83

0.261

0.08

2

66

1.82

0.50

1.72

0.72

0.23

0.103

3

99

2.00

0.46

1.65

0.65

0.21

0.12

4

132

2.12

0.43

1.58

0.58

0.19

0.139

5

165

2.22

0.41

1.55

0.55

0.19

0.15

6

198

2.30

0.39

1.52

0.52

0.18

0.17

7

231

2.36

0.36

1.48

0.48

0.17

0.191

8

264

2.42

0.34

1.44

0.44

0.15

0.2

9

297

2.47

0.31

1.4

0.4

0.14

0.22

Таблиця 3.5
Дані процесу ущільнення порошків WC(Co) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Co) ~7мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.42

1.65

0.65

0.21

0.109

2

66

1.82

0.40

1.55

0.55

0.19

0.124

3

99

2.00

0.38

1.51

0.51

0.17

0.144

4

132

2.12

0.36

1.48

0.48

0.17

0.165

5

165

2.22

0.34

1.45

0.45

0.16

0.189

6

198

2.30

0.31

1.44

0.44

0.15

0.225

7

231

2.36

0.29

1.42

0.42

0.15

0.244

8

264

2.42

0.27

1.4

0.4

0.14

0.281

9

297

2.47

0.24

1.38

0.38

0.13

0.321
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Таблиця 3.6
Дані процесу ущільнення порошків WC(Ni) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Ni) ~0,5 мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.58

2.41

1.41

0.38

0.021

2

66

1.82

0.58

2.4

1.4

0.38

0.028

3

99

2.00

0.56

2.29

1.29

0.36

0.04

4

132

2.12

0.52

2.1

1.1

0.34

0.04

5

165

2.22

0.53

2.13

1.13

0.33

0.069

6

198

2.30

0.51

2.07

1.07

0.32

0.07

7

231

2.36

0.51

2.06

1.06

0.30

0.061

8

264

2.42

0.5

2

1

0.29

0.08

9

297

2.47

0.47

1.91

0.91

0.28

0.09

Таблиця 3.7
Дані процесу ущільнення порошків WC(Ni) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Ni) ~3мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

1.95

0.95

0.29

0.000

2

66

1.82

1.83

0.83

0.26

0.018

3

99

2.00

1.74

0.74

0.24

0.039

4

132

2.12

1.65

0.65

0.21

0.067

5

165

2.22

1.6

0.6

0.20

0.084

6

198

2.30

1.53

0.53

0.18

0.102

7

231

2.36

1.51

0.51

0.17

0.124

8

264

2.42

1.45

0.45

0.16

0.152

9

297

2.47

1.39

0.39

0.14

0.169
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Таблиця 3.8
Дані процесу ущільнення порошків WC(Ni) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Ni) ~5мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß) [(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.42

1.72

0.72

0.23

0.08

2

66

1.82

0.40

1.66

0.66

0.22

0.103

3

99

2.00

0.38

1.61

0.61

0.21

0.12

4

132

2.12

0.35

1.55

0.55

0.19

0.139

5

165

2.22

0.34

1.52

0.52

0.18

0.15

6

198

2.30

0.33

1.49

0.49

0.17

0.17

7

231

2.36

0.31

1.45

0.45

0.16

0.191

8

264

2.42

0.29

1.42

0.42

0.15

0.2

9

297

2.47

0.28

1.39

0.39

0.14

0.22

Таблиця 3.9
Дані процесу ущільнення порошків WC(Ni) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Ni) ~7мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.36

1.55

0.55

0.19

0.122

2

66

1.82

0.34

1.52

0.52

0.18

0.136

3

99

2.00

0.34

1.5

0.50

0.18

0.147

4

132

2.12

0.33

1.48

0.48

0.17

0.159

5

165

2.22

0.32

1.47

0.47

0.17

0.167

6

198

2.30

0.31

1.45

0.45

0.16

0.182

7

231

2.36

0.30

1.42

0.42

0.15

0.201

8

264

2.42

0.29

1.41

0.41

0.15

0.211

9

297

2.47

0.27

1.38

0.38

0.14

0.233
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Рисунок 3.5 − Графік відповідності першому рівнянню М.Ю. Бальшина
експериментальних даних ущільнення порошків на основі WC фракції
80/40 мкм з різною товщиною (0,5 – 7мкм) покриття Ni чи Co
З графіків (рис. 3.5 – 3.7) видно, що товщини покриття пластичним
металом 0,5 мкм недостатні для того, щоб матеріал поводив себе в процесі
пресування як пластичний матеріал, тому що в заданих координатах
експериментальні

залежності

пресування

не

описуються

рівняннями

М.Ю.Бальшина і Г.М. Ждановича. Починаючи з товщини покриття в 3 мкм
характер пресування різко змінюється і описується прямою лінією, що
характерно лише для пластичних матеріалів і добре описуються рівняннями
М.Ю. Бальшина (рис. 3.5, 3.6) і Г.М. Ждановича (рис. 3.7).
Товщини покриття в 3мкм достатньо, щоб тверде високомодульне ядро не
впливало на характер пресування. Товщини покриття 3, 5, 7 мкм на частинках
WC надають їм при пресуванні при тисках до 300 МПа виражених пластичних
властивостей. Це призводить до того, що процес ущільнення проходить майже
в одну стадію (рис. 3.5 – 3.7) у всьому діапазоні тисків від 30 до 300 МПа, тобто
при 30 МПа стадія проковзування частинок не виявляється, а процес
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ущільнення описується відповідно до припущень, прийнятих при виведенні
рівнянь М. Ю. Бальшина та Г.М. Ждановича.

Рисунок 3.6 − Графік відповідності другому рівнянню М.Ю. Бальшина
експериментальних даних ущільнення порошків на основі WC фракції
80/40 мкм з різною товщиною (0,5 – 7мкм) покриття Ni чи Co
Вид пластичного покриття (Co чи Ni) майже не впливає на поведінку
порошку при пресуванні, тобто в обох випадках при δ ≥ 3 мкм на графіках
маємо прямі лінії. Має значення лише товщина пластичного покриття.
Пластичні покриття товщиною приблизно 3, 5, 7 мкм щільно покривають
частинки WC, надаючи їм виражених пластичних властивостей. Чим товстіший
шар пластичного покриття, тим порошок має більш виражені пластичні
властивості і краще ущільнюється.
З рисунків 3.5 – 3.7 також чітко видно, що нікелеве покриття дозволяє
порошку більше ущільнюватися при одному і тому ж тиску. Це можна
пояснити тим, що Ni має більше площин ковзання, що сприяє більшому зсуву
однієї частинки відносно іншої.
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Рисунок 3.7 − Графіки відповідності рівнянню Г.М. Ждановича, перетвореного
Г.А. Меєрсоном, експериментальних даних ущільнення на основі WC фракції
80/40 мкм з різною товщиною (0,5 – 7 мкм) покриття Ni чи Co
Щоб зрозуміти, які тиски пресування для таких матеріалів є критичними,
тобто при яких тисках починають руйнуватися пластична оболонка та
високомодульне ядро, було досліджено стан частинок при різних тисках
пресування (рис. 3.8).
З рисунку 3.8 видно, що, починаючи з тиску пресування 250 МПа, можна
спостерігати незначне деформування пластичної оболонки, а вже при 350 МПа
руйнування пластичної оболонки відбувається настільки, що видно частково
оголене зерно WC. При 400 МПа пластичне покриття з деяких частинок WC
повністю відшаровується.
На основі проведених досліджень дозволеним можна вважати тиск
пресування до 250МПа.
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Рисунок 3.8 − Вигляд частинок WC(Ni), де δ(Ni) ~ 5 мкм після пресування під
різними тисками: а - 250 МПа; б – 300 МПа; в – 350 МПа; г – 400МПа.
3.4 Закономірності пресування порошків SiC з покриттями
кобальтом або нікелем
Для визначення впливу високомодульного ядра з SiC з пластичними
покриттями на характер пресування дослідження були проведені аналогічно
дослідженням, проведеним у розділі 3.3. Описані експериментальні і
розрахункові дані наведено в таблицях 3.10 – 3.17 і на рисунках 3.9 −3.11.
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Таблиця 3.10
Дані процесу ущільнення порошків SiC(Co) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Co) ~0,5мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.66

3

2

0.47

0.01

2

66

1.82

0.6

2.5

1.5

0.39

0.01

3

99

2.00

0.57

2.36

1.36

0.37

0.02

4

132

2.12

0.54

2.2

1.2

0.34

0.024

5

165

2.22

0.52

2.12

1.12

0.32

0.023

6

198

2.30

0.47

1.9

0.9

0.27

0.035

7

231

2.36

0.46

1.88

0.88

0.27

0.04

8

264

2.42

0.43

1.77

0.77

0.24

0.045

9

297

2.47

0.42

1.75

0.75

0.24

0.049

Таблиця 3.11
Дані процесу ущільнення порошків SiC(Co) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Co) ~3мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.61

2.6

1.6

0.41

0.01

2

66

1.82

0.56

2.3

1.3

0.36

0.018

3

99

2.00

0.52

2.1

1.1

0.32

0.027

4

132

2.12

0.49

1.98

0.98

0.29

0.036

5

165

2.22

0.46

1.88

0.88

0.27

0.044

6

198

2.30

0.43

1.78

0.78

0.25

0.053

7

231

2.36

0.40

1.69

0.69

0.22

0.065

8

264

2.42

0.38

1.63

0.63

0.21

0.077

9

297

2.47

0.36

1.58

0.58

0.19

0.079
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Таблиця 3.12
Дані процесу ущільнення порошків SiC(Co) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Co) ~5мкм і параметри рівнянь пресування
ß

ß-1

Lg(ß) [(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

0.59

2.43

1.43

0.38

0.021

1.82

0.53

2.14

1.14

0.33

0.040

99

2.00

0.49

1.97

0.97

0.30

0.059

4

132

2.12

0.46

1.85

0.85

0.27

0.078

5

165

2.22

0.43

1.77

0.77

0.25

0.096

6

198

2.30

0.41

1.69

0.69

0.23

0.117

7

231

2.36

0.38

1.61

0.61

0.21

0.141

8

264

2.42

0.35

1.55

0.55

0.19

0.167

9

297

2.47

0.33

1.49

0.49

0.17

0.197

№

Pпр, МПа

Log(Pпр) П, %

1

33

1.52

2

66

3

Таблиця 3.13
Дані процесу ущільнення порошків SiC(Co) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Co) ~7мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.51

2.08

1.08

0.31

0.06

2

66

1.82

0.47

1.92

0.92

0.28

0.09

3

99

2.00

0.43

1.78

0.78

0.25

0.13

4

132

2.12

0.41

1.71

0.71

0.23

0.16

5

165

2.22

0.39

1.65

0.65

0.21

0.19

6

198

2.30

0.36

1.58

0.58

0.19

0.23

7

231

2.36

0.35

1.55

0.55

0.19

0.28

8

264

2.42

0.33

1.5

0.5

0.17

0.33

9

297

2.47

0.32

1.48

0.48

0.17

0.38
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Таблиця 3.14
Дані процесу ущільнення порошків SiC(Ni) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Ni) ~0,5мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß) [(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.63

2.92

1.92

0.46

0.01

2

66

1.82

0.58

2.42

1.42

0.38

0.01

3

99

2.00

0.54

2.12

1.12

0.32

0.02

4

132

2.12

0.5

2.12

1.12

0.32

0.024

5

165

2.22

0.47

2.07

1.07

0.31

0.023

6

198

2.30

0.46

1.87

0.87

0.27

0.035

7

231

2.36

0.44

1.78

0.78

0.25

0.04

8

264

2.42

0.43

1.76

0.76

0.24

0.045

9

297

2.47

0.41

1.72

0.72

0.23

0.049

Таблиця 3.15
Дані процесу ущільнення порошків SiC(Ni) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Ni) ~3мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.59

2.47

1.47

0.39

0.007

2

66

1.82

0.56

2.28

1.28

0.35

0.018

3

99

2.00

0.52

2.1

1.1

0.32

0.031

4

132

2.12

0.48

1.96

0.96

0.29

0.042

5

165

2.22

0.46

1.88

0.88

0.27

0.052

6

198

2.30

0.44

1.81

0.81

0.25

0.064

7

231

2.36

0.42

1.74

0.74

0.24

0.074

8

264

2.42

0.40

1.68

0.68

0.22

0.088

9

297

2.47

0.38

1.62

0.62

0.20

0.103
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Таблиця 3.16
Дані процесу ущільнення порошків SiC(Ni) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Ni) ~5мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß)

[(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.47

1.88

0.88

0.27

0.02

2

66

1.82

0.44

1.77

0.77

0.25

0.04

3

99

2.00

0.41

1.69

0.69

0.23

0.06

4

132

2.12

0.39

1.63

0.63

0.21

0.09

5

165

2.22

0.36

1.56

0.56

0.19

0.11

6

198

2.30

0.34

1.51

0.51

0.18

0.14

7

231

2.36

0.31

1.46

0.46

0.16

0.17

8

264

2.42

0.29

1.41

0.41

0.15

0.20

9

297

2.47

0.27

1.37

0.37

0.14

0.24

Таблиця 3.17
Дані процесу ущільнення порошків SiC(Ni) зернистістю
80/40 мкм, де δ(Ni) ~7мкм і параметри рівнянь пресування
№

Pпр, МПа

Log(Pпр)

П, %

ß

ß-1

Lg(ß) [(ß0/ß)4-1]/(ß04-1)

1

33

1.52

0.50

2.1

1.10

0.32

0.02

2

66

1.82

0.46

1.96

0.96

0.29

0.03

3

99

2.00

0.43

1.88

0.88

0.28

0.04

4

132

2.12

0.40

1.81

0.81

0.26

0.06

5

165

2.22

0.38

1.74

0.74

0.24

0.07

6

198

2.30

0.35

1.68

0.68

0.23

0.09

7

231

2.36

0.33

1.62

0.62

0.21

0.11

8

264

2.42

0.31

1.57

0.57

0.20

0.13

9

297

2.47

0.29

1.52

0.52

0.18

0.15
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Рисунок 3.9 − Графік відповідності першому рівнянню М.Ю. Бальшина
експериментальних даних ущільнення порошків на основі SiC фракції
80/40 мкм з різною товщиною (0,5 – 7мкм) покриття Ni чи Co

Рисунок 3.10 − Графік відповідності другому рівнянню М.Ю. Бальшина
експериментальних даних ущільнення порошків на основі SiC фракції 80/40
мкм з різною товщиною (0,5 – 7мкм) покриття Ni чи Co
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Рисунок 3.11 − Графік відповідності рівнянню Г.М. Ждановичу
експериментальних даних ущільнення порошків на основі SiC фракції
80/40 мкм з різною товщиною (0,5 – 7мкм) покриття Ni чи Co
З таблиць 3.2 – 3.9 та 3.10 – 3.17 і рисунків 3.5 – 3.7, 3.9 − 3.11 видно,
що процес пресування зразків з порошків на основі WC з пластичними
покриттями проходить більш активно, ніж з порошків на основі SiC.
Наприклад, пористість П зразків на основі WC(Со) становила 60 – 42 % при
тиску Рпр= 33 МПа і 39 – 24 % при тиску 297 МПа при товщині покриття 0,5 –
7 мкм відповідно, а для зразків на основі SiC(Со) 66 – 51 % при тиску
Рпр = 33 МПа і 42 – 32 % при тиску Рпр= 297 МПа при тих же товщинах
покриттів, зменшуючись при збільшенні тиску пресування. Аналогічні
співвідношення П

спостерігалися і для WC(Ni), SiC(Ni). Таке явище

обумовлено тим, що карбід кремнію порівняно з карбідом вольфраму має
більшу твердість, а частинки його порошку мають форму, більш далеку від
сферичної. Зі збільшенням тиску пресування частинки карбідів не руйнуються
до 250МПа включно, а в подальшому інтенсивність їх руйнування суттєво
збільшується. Встановлені закономірності дозволяють розраховувати тиск,
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необхідний для забезпечення заданої пористості пресовки, використовуючи
лише пресування при 2-х тисках.
У результаті дослідження (рис.3.5 – 3.7 та 3.9 – 3.11) вперше встановлено,
що процес пресування з надкрупнозернистих порошків з високомодульних WC
i SiC з пластичними покриттями при товщині покриття δ до 3 мкм не
описується рівняннями, виведеними для пресування порошків пластичних
металів, а при збільшенні товщини до δ ≥ 3 мкм, не зважаючи на тверде
високомодульне ядро з карбіду вольфраму чи карбіду кремнію, процес
пресування описуються рівняннями М.Ю. Бальшина і Г.М. Ждановича у
вигляді прямих, що характерно лише для пластичних матеріалів.

Види

покриття і ядра не значно впливають на характер процесу пресування: у всіх
випадках при товщині покриття 3 мкм і більше процес ущільнення в
координатах рівнянь М.Ю. Бальшина і Г.М. Ждановича описується прямими
лініями. Але при збільшенні товщини покриття змінюються значення постійних
величин і коефіцієнтів. Ці результати вказують на те, що зі зміною товщини
покриття змінюється його здатність до пластичної деформації. Закономірності
такої зміни будуть дослідженні в майбутньому.
Згідно з результатами, отриманими при дослідженні процесу пресування,
дослідження процесу спікання проводили на зразках з товщиною покриття Со
чи Ni 3 мкм, спресованих при тисках 30 – 250 МПа, з пористістю 45 – 25 %
відповідно [124, 126, 129, 131, 133 –134, 138]. Товщина 3 мкм вибрана тому, що при
пресуванні такий матеріал веде себе як пластичний, тобто він по структурі буде
наближений до матричного, а вміст високомодульного карбіду WC чи SiC в
такому матеріалі є найбільшим, що
зносостійкість при терті.

повинно

забезпечити

найбільшу
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Висновки по розділу 3

1.

Встановлено,

що

гетерофазні

порошки

з

високомодульних

надкрупнозернистих карбідів WC та SiC, покритих пластичними Co чи Ni,
ведуть себе в процесі пресування як пластичні матеріали вже при товщині
покриття пластичним металом ≥ 3 мкм, а закономірності їх ущільнення
при пресуванні описуються рівняннями пресування М.Ю. Бальшина і
Г.М. Ждановича, які були теоретично виведені для опису процесу пресування
порошків пластичних металів.
2. Критичним тиском пресування є 250 МПа, оскільки вже при 250 МПа
починається руйнація пластичного покриття на частинках SiC і WC – пористість
пресовок зі збільшенням тиску зменшується від 38 до 24 % для WC і від 42 до 27
% для SiC.
3. Рівняння М.Ю. Бальшина і Г.М. Ждановича можна використовувати при
пресуванні порошків WC i SiC з покриттями пластичними металами Co чи Ni в
інтервалі тисків 30 – 250 МПа. При використанні для покриттів інших
пластичних металів (Cu, Pb, Fe, Sn) необхідно провести 2 пресування, визначити
lgϬкр, L', Рк і m і записати кінцеві вирази рівнянь з конкретними коефіцієнтами,
які можна буде використовувати в інтервалі тисків 30 – 250 МПа.
4. Величину n у рівняннях Г.М. Ждановича можна приймати рівною 4.
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РОЗДІЛ 4
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТВЕРДОФАЗНОГО ТА РІДКОФАЗНОГО
СПІКАННЯ БРИКЕТІВ З ПОРОШКІВ WC ТА SІC, ЧАСТИНКИ ЯКИХ
ПОКРИТІ ПЛАСТИЧНИМИ МЕТАЛАМИ
4.1. Закономірності формування структури при спіканні брикетів з
порошків карбіду вольфраму, частинки яких покриті
пластичними металами
При дослідженні процесу спікання брикетів з порошків WC, частинки
яких покриті Co чи Ni найбільшу увагу було звернуто на дослідження зразків з
товщиною покриття пластичного металу 3 мкм та тиском пресування до
250 МПа, тому що, виходячи з досліджень процесу пресування таких порошків,
товщина

покриття пластичного металу 3 мкм і більше є достатньою, щоб

порошок ущільнювався як пластичний матеріал (згідно з графіками пресування
(рис. 3.5 – 3.7 та 3.9 – 3.11)). Тиск пресування зразків не перевищував 250 МПа,
оскільки при тиску більше 250 МПа суттєво руйнується не тільки пластичне
покриття, а й суттєво подрібнюється тверде, високомодульне ядро (рис. 4.1 г).
Спікання зразків проводили за температури твердофазного спікання
(1050 оС) та рідкофазного спікання (1340, 1370 оС) у середовищі водню.
Твердофазне спікання проводили при 1050 °С для того, щоб зі спечених зразків
можна було зробити шліфи і дослідити зміни структури брикету в цілому і в
частинках зокрема. Кінцеве спікання проводили при 1340 і 1370 оС тому, що
при 1340 оС рідка фаза у подвійній евтектиці WC+Co, яка в системі WC-Co
плавиться в інтервалі температур 1300 −1370 оС, тільки-но з’являється, а при
1370 оС подвійна евтектика повністю розплавляється.
Твердофазне спікання забезпечило збереження покриття на частинках.
Після спікання кількість контактів WC-WC була незначною (Nwc-wc ≤ 0.002)
(табл. 4.1). Але при підготовці шліфів відбувалося часткове вишліфовування
покриття. Структура після твердофазного спікання не залежно від тиску
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пресування залишається стохастичною (рис. 4.1, 4.2), як у сплавах WC-Ni, так і
в сплавах WC-Co. Також видно, що в зразках, спресованих при тисках
300 МПа, частинки WC є значно подрібненими в результаті пресування і
спікання при 1050 °С.

а

б

в

г

д
Рисунок 4.1 – Мікроструктури зразків WC(Ni), де δ (Ni) ~ 3 мкм, спресованих
при різних тисках і спечених при 1050 оС: а – 50 МПа;
б –100 МПа, в –200 МПа, г – 250 МПа, д – 300 МПа
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Мала кількість контактів WC-WC свідчить про те, що структура є
практично матричною, чого ми і добивалися, наносячи пластичні покриття з
Co чи Nі товщиною 3 мкм і більше.
Таблиця 4.1
Параметри структури зразків WC(Ni), спечених при температурах 1050о С
Середнє

Середнє

значення

значення

діаметра пор,

перерізу зерен

dпор, мкм

WC, dWC, мкм

0.42

31.24

22.89

0.01

0.67

0.33

50.22

24.46

0.03

100

0.45

0.55

24.48

29.55

0.03

150

0.55

0.45

24.12

19.36

0.03

200

0.46

0.54

23.14

26.22

0.03

Об’ємна

Обємна

доля

доля WC,

пор, VП

VWC

30

0.58

50

Рпр,
МПа

Коефіцієнт
суміжності
C

При спіканні зразків WC(Co), WC(Ni) з малим вмістом металу в твердій
фазі (1050о С) утворюється структура зі стохастичним розташуванням частинок
структура (рис. 4.2, 4.3).

Рисунок 4.2 – Мікроструктура зразка WC(Cо), де δ(Со)~3 мкм, спресованого
при 100 МПа і спеченого при 1050о С
Структура зразків з порошку WC(Co), що спікалися при наявності рідкої
фази при температурі 1340-1370о С, показана на рисунках 4.3, 4.4. У результаті
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плавлення

евтектики

WC-Co

між

частинками

відбувається

утворення

приконтактних манжетів, які стягують частинки одну до одної, внаслідок чого
утворюються видовжені ланцюжки, що складаються з багатьох частинок. На
наш погляд, утворення ланцюжків обумовлено тим, що надкрупнозернисті
частинки WC є не зовсім сферичними. Тому під дією поверхневого натягу
манжетів рідкої фази вони розвертаючись приймають більш рівноважне
положення, опираючись одна на одну. Оскільки сили зв’язку між частинками у
всіх напрямках неоднакові, то частинки розвертаються в той бік, де діють
найбільші сили зв’язку. В результаті утворюється ланцюжкова скелетна
структура. При цьому вона утворюється самочинно, без зовнішнього впливу,
тому ми це явище назвали самочинною структуризацією. Важливо зазначити,
що це явище спостерігається лише при спіканні брикетів з надкрупнозернистих
порошків WC, частинки яких покриті металами, що при температурі спікання
плавляться. В твердих сплавах з розміром частинок до 8 мкм таке явище не
спостерігається, бо між дрібними частинками в більшій мірі виникають
місточки, які в більшій мірі стягують частинки одна до одної. В результаті
утворюється структура, наближена до стохастичної, хоча і в ній, як показано в
роботі В.П. Бондаренка [57], є ланцюжки і місточки. Наявність довгих
ланцюжків звивистої форми призводить до утворення крупних пор звивистої
форми.
З рисунків 4.3, 4.4 слідує, що тиск пресування суттєво впливає на
структуру композитів з надкрупнозернистих порошків. Поки частинки при
пресуванні при тисках до 100 МПа не руйнуються (рис. 4.1 а, б) підвищення
тиску пресування призводить до потовщення ланцюжків і зменшення розмірів
пор (рис. 4.3 б, 4.4 б). Коли ж частинки при пресуванні (Рпр= 300 МПа)
починають руйнуватися (рис. 4.1), розплав проникає в щілини і розділяє
частинки на більш дрібні фрагменти. В результаті ланцюжки стають більш
тонкими, а пори в деякій мірі стають більш закритими.
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а

а

б

б

в
Рисунок 4.3 – Мікроструктури зразків

в
Рисунок 4.4 – Мікроструктури

WC(Cо), спресованих при різних тисках і

зразків WC(Cо), спресованих при

спечених при 1370 оС: а – 30 МПа;

різних тисках і спечених при 1340 оС:

б – 100 МПа; в – 200 МПа

а – 30 МПа; б-100 МПа; в – 200 МПа

Отримані результати вказують на те, що особливістю технології
виготовлення композитів з надкрупнозернистих порошків WC є можливість
впливати на структуру композита не тільки температурою спікання, а й тиском
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пресування. Це дещо ускладнює оптимізацію технології отримання композитів
із заданими структурою і властивостями, проте розширює можливості
технологів по створенню композитів різнопланового призначення.
Структури, що були отримані при температурах 1340 і 1370 °С, візуально
відрізняються незначно. Лише розміри ланцюжків по товщині при більш високій
температурі і тисках до 100 МПа включно є більш товстими, що пов’язано з
частковим проникненням Со в об’єм частинок по границях блоків і більшою
розчинністю WC в розплаві кобальту. В зразках, спресованих при тиску 200 МПа
і температурі спікання 1370 °С, ланцюжки є більш тонкими через подрібнення
частини частинок на фрагменти (рис. 4.3, 4.5)

Со

WC

Со

пори

а

WC

б

Рисунок 4.5 – Мікроструктури приконтактного перешийка
зразків WC(Cо) а – 500×, б –1500×
Більш детальне дослідження таких ланцюжків (рис. 4.6) виявило, що
кобальт стікав з частинки і скупчувався в приконтактних перешийках або
проникав у дефекти частинок, що утворилися при пресуванні або ще в процесі
карбідизації. В результаті при температурі 1370 °С у композиті збільшується
кількість контактів WC-WC (табл. 4.2).
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Таблиця 4.2
Параметри структури зразків WC(Cо), де δ(Со)= 3 мкм, спечених
при температурах 1050, 1340 і 1370о С

Об’ємна
доля пор, VП

Середнє

Середнє

Обємна

значення

значення

доля WC,

діаметра

перерізу

VWC

пор, dпор,

зерен WC,

мкм

dWC, мкм

Рпр, МПа

Коефіцієнт
суміжності C

1050о С
100

0.54

22.53

23.84

0.08

0.118

1340о С
30

0.51

0.49

30.87

27.63

0.09

250

0.52

0.48

33.16

28.38

0.09

1370о С
30

0.67

0.33

49.76

21.12

0.14

100

0.51

0.49

34.61

30.58

0.15

200

0.48

0.52

34.89

31.96

0.15

З таблиць 4.1 та 4.2 видно, що коефіцієнт суміжності С (контактів WCWC) після спікання при 1340 °С є мінімальним. Отже в матеріалі при 1340 °С
не утворюється крихкий карбідний скелет, що ще раз підтверджує, що
пластичне покриття кобальтом чи нікелем щільно покриває частинку WC та не
руйнується при пресуванні від 30 до 250 МПа. Зі збільшенням температури
спікання до 1370о С кількість контактів WC-WC зростає, що може негативно
впливати на механічні характеристики композиту.
При спіканні спресованих при різних тисках брикетів було встановлено,
що усадка зразків незначна і перебуває в межах 4 – 8 % (за об’ємом), що майже
в 20 разів менше, ніж при спіканні мікрогетерофазних композитів типу твердих
сплавів груп ВК і ВН. При цьому чітко виявляється процес формування
монолітних ланцюжків і місточків між ними, тобто відбувається процес
самочинного утворення чіткої скелетної структури композиту (рис. 4.3, 4.4,).
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Рисунок 4.6 – Нікель у потрійному стику між карбідними частинками
При спіканні зразків з нікелевим покриттям спостерігаються аналогічні
процеси.
Спікання WC(Ni), де δ(Ni) ~ 0,5мкм, при 1370 оС призводить до зміцнення
вихідних пресовок, проходять процеси усадки, рідкий нікель стягує частинки,
формуючи скелетну структуру, і частково проникає в частинки по границях
блоків, також відбувається заповнення рідким нікелем простору між
подрібненими частинками і тим самим відбувається їх стягування і
утримування (рис. 4.6). Слід зазначити, що нікель стікає з поверхні частинки в
манжети рис. 4.6. Між місточками залишаються звивисті пори (рис. 4.6)
При збільшенні товщини покриття до 3 мкм (рис. 4.7) зі збільшенням
тиску пресування зменшується звивистість і розміри пор. При тиску пресування
250 МПа частина пор стає близькою до сферичних.
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Рисунок 4.7 – Зображення пористої скелетної мікроструктури і
ланцюжків композиту WC(Co), де δ(Со)~3 мкм, після спікання
при 1340 °С: а – Рпр= 100 МПа; б – Рпр= 200 МПа, 200
З рисунків 4.7, 4.8 видно утворення чіткої скелетної структури в процесі
рідкофазного спікання та при тисках пресування до 250МПа як при покритті з
Со, так і при покритті з Ni. При цьому при тисках 200 – 250 МПа форма значної
частини пор наближається до сферичної. При чому це відбувається тим більше,
чим вище тиск пресування і температура спікання.
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Рисунок 4.8 – Мікроструктура зразка WC(Ni), де δ(Ni) ~3мкм,
Тсп=1370оС: а – Рпр=50 МПа, х200; б – Рпр=100 МПа, х200;
в, г – Рпр=250 МПа, х200, х400
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Рисунок 4.9 – Розподіл пор по розмірах в об’ємі зразка WC(Ni),
де товщина Ni-3мкм. Спресований при 200 МПа
і спечений при 1340°С
При тиску пресування від 30 до 150 МПа пори сильно розгалужені. Зі
збільшенням тиску пресування кількість та розмір пор зменшується. При тисках
пресування 200 – 250 МПа більшість пор має розмір 20 − 40 мкм
(рис. 4.9), що свідчить про однорідність порподілу пор в об’ємі зразка.
Дані по густині після спікання пористих композитів із покриттями
товщиною від 3мкм спресованих при різних тисках, приведені на рисунку 4.6.
З рисунку 4.10 видно, що тиск пресування суттєво впливає на пористість
спечених зразків як з покриттям Со, так і з покриттям Ni. При збільшенні тиску
пресування з 33 МПа до 297 МПа густина зростає в 1,31 (для покриття Ni) і в
1,24 (для покриття Со) рази. Тому змінюючи тиск можна суттєво змінювати
пористість чи густину композиту.
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Рисунок 4.10 – Залежність густини зразків від тиску їх пресування та
послідуючого спікання

Рисунок 4.11 – Мікроструктура WC(Co), де δ(Со)~7мкм,
після спікання при температурах 1340–1370о С

При спіканні WC з товстим покриттям (7 мкм) в присутності рідкої фази
ланцюжки, що утворилися при низькій температурі, стягуються один до одного
з утворенням практично

безпористої структури, і скелетність зникає (рис.

4.11). Тому для отримання скелетної структури, здатної до просочення іншими
матеріалами, порошки WC з товстими покриттями слід пресувати при тисках
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250 МПа і спікати в твердофазному стані при температурі, близькій до
температури плавлення евтектики WC+ покриття, тобто близько 1300 °С.

4.2 . Формування структури при спіканні двофазних композитів з
карбіду кремнію, покритого пластичними металами
На відміну від карбіду вольфраму, матеріал на основі карбіду кремнію
поводить себе зовсім інакше при спіканні порошків з покриттями такими
пластичними металами , як Co і Ni. Під час спікання карбід кремнію взаємодіє
з Co і Ni, утворюючи крихкі силіциди, що підтверджує рентгенограма спечених
зразків (рис.4.12). При цьому рідка фаза утворюється вже при 980 °С (рис. 4.13).

SiC (ǀ)-гексагональна сингонія, параметри решітки : а = 3,082Å; с =15,118Å;
SiC (ǁ) - гексагональна сингонія, параметри решітки : а = 3,079Å; с =10,073Å.
Рисунок 4.12 – Рентгенограми зразків на основі SiC, покритого Co чи Ni, та
без покриття (SiC вихідного)після спікання при 980˚С у водні
Незалежно від температури (при температурі 980 °С) і середовища
спікання (вакуум, водень) на зразках після спікання помічено краплі
пластичного сплаву, що свідчить про те, що рідка фаза є евтектичною і що кут
змочування SiC нею більший, ніж 90° (рис. 4.13 − 4.15), бо розплав випотіває зі
зразка.
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Рисунок 4.13 – Зразок SiC(Co), де δ (Со) ~ 5 мкм зернистістю 80/40мкм,
спресований при 150 МПа і спечений у вакуумі при температурі
980°С при витримці 1 година
З рисунків 4.14 – 4.15 видно, що пластичний метал частково стікає із
зерен SiC, залишаючи після себе велику кількість пор різних розмірів і форми в
середині матеріалу. Таке явище спостерігалось незалежно від виду покриття Co
або Ni, температури спікання та середовища спікання.

Рисунок 4.14 − SiС фракції 125/80 мкм, покритий Ni, товщина покриття
7 мкм, спресований при тиску 250 МПа і спечений при 1100˚С в
середовищі водню при витримці 1 година
Спечені зразки на основі SiC з пластичними металами Co чи Ni
кришилися і розпадалися при невеликих тисках. Отримані дані вказують на
те, що покриття з Co чи Ni не годиться для нанесення його безпосередньо на
частинки SiC [123, 130].
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Рисунок 4.15 − Зразки на основі SiC зернистістю 80/40 мкм, спресовані при
400 МПа, спечені при 1050˚С у середовищі водню при витримці 1 година :
а – SiC(Ni); б– SiC(Co)

Рисунок 4.16 – Залежність густини зразків від тиску їх пресування та
послідуючого спікання при температурі 980 °С
З графіка 4.16 залежності густини зразків після спікання від тиску
пресування видно, що зі збільшенням тиску пресування густина також зростає
в 1,3 рази. При цьому зразки SiC(Co) мають трохи більшу густину порівняно із
зразками SiC(Ni), що суперечить закономірності, отриманій тільки після

94

пресування (див. рис. 3.9 – 3.11). Це можна пояснити тим, що Co та Ni порізному змочують і хімічно взаємодіють з SiC. Тому в зразках SiC(Co) процес
ущільнення під час спікання проходить більш активно і, як наслідок, зразки
SiC(Co) мають більшу густину порівняно із зразками SiC(Ni).
На основі результатів досліджень, наведених у розділі 4.2, можна зробити
висновок, що покриття частинок SiC кобальтом чи нікелем не дозволяє
отримувати ефективні триботехнічні композити, тому необхідно дослідити
можливість захисту SiC від взаємодії Ni та Со спеціальним покриттям.
4.3 . Дослідження впливу спеціальних покриттів на частинках
SiC на структуру спечених композитів
Для запобігання хімічній взаємодії між SiC та Co чи Ni, збільшення
адгезії та утримання крупних зерен карбіду кремнію в композиті було вирішено
нанести на зерна SiC проміжне захисне покриття. В якості проміжного
покриття було обрано карбід вольфраму, оскільки він, як було показано в
розділі 1, хімічно не взаємодіє з карбідом кремнію і, як відомо, добре
змочується кобальтом та нікелем (кут змочування дорівнює нулю). Покриття з
WC повинно було захистити SiC від взаємодії з Ni. Важливим є також те, що
коефіцієнти теплового лінійного розширення SiC і WC близькі по значенню і
становлять для SiC 2,4·10-6 (1/°С), а для WC 4÷4,5·10-6 (1/°С), що не викликає
значних напружень на границі фаз. Більші значення к.т.р. у WC є позитивним
явище, бо при цьому зерна SiC будуть обтиснуті карбідом WC і краще
утримуватись в композиті.
Щоб

покриття

з

WC

було

захисним,

воно

повинно

бути

полікристалічним, практично безпористим і щільно охоплювати частинки SiC.
Щоб цього досягти, покриття з частинок WC повинно добре спікатися без
рідкої фази. Тому порошок WC, що використовується для покриття SiC,
повинен бути особливо дрібнозернистим.
У даній роботі частинки SiC карбідом вольфраму покривали накаткою
дрібнозернистого (≤1 мкм) порошку WC. Порошок WC перед нанесенням на
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SiC розмелювали в кульовому млині, футерованому твердим сплавом, для
виключення намелу домішок. Товщина шару покриття WC на SiC становила
5 мкм. Форма частинок SiC після накатки змінилася, частинки виглядають
майже округлими (рис. 4.17). З рисунку 4.17 б видно, що частинки WC на
поверхні покриття мають розміри близькі до 1 – 2 мкм, що є достатнім для
активного спікання, враховуючи високий ступінь наклепу їх при тривалому
розмелі твердосплавними кулями.

а

б

Рисунок 4.17 − Поверхня частинок надкрупнозернистого SiC з покриттям
WC , збільшення : а − х500 , б − х3000.
Процес пресування отриманого порошку SiC з покриттям WC також було
перевірено на відповідність його рівнянням пресування, виведеним для
пластичних матеріалів (перше та друге рівняння М.Ю. Бальшина та рівняння
Г.М. Ждановича). Порошок пресували при тисках від 30 до 300 МПа. З
рис.4.18– 4.20 (криві SiC(WC)) видно, що порошок SiC, покритий WC,
пресується як крихкий матеріал, бо експериментальні дані не лежать на прямих
лініях у відповідних координатах.
Для надання порошку SiC(WC) пластичних властивостей, підвищення
міцності, ударостійкості, тріщиностійкості композиту

та для

покращання

триботехнічних властивостей було вирішено виготовити дослідну партію
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зразків на основі SiC(WC) з додаванням 5, 10, 20, 30 % (за масою) суміші
WC+Ni евтектичного складу (ВН65) в якості пластифікатора.
З графіків на рисунку 4.18 – 4.20 видно, що 5 %(за масою) зв’язки з ВН65
достатньо, щоб надати порошку на основі SiC(WC) пластичних властивостей,
бо характер пресування порошків описується прямими лініями в координатах
рівнянь пресування М.Ю. Бальшина та Г.М. Ждановича. Тиск пресування таких
зразків складав не більше 300 МПа , оскільки при більшому тиску покриття з
WC руйнується.

Рисунок 4.18 − Графік відповідності першому рівнянню М.Ю. Бальшина
експериментальних даних ущільнення порошків на основі SiC без та із
пластичною зв’язкою ВН65
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Рисунок 4.19 − Графік відповідності другому рівнянню М.Ю. Бальшина
експериментальних даних ущільнення порошків на основі SiC без та із
пластичною зв’язкою ВН65

Рисунок 4.20 − Графік відповідності рівнянню пресування Г.М. Ждановича
експериментальних даних ущільнення порошків на основі SiC
без та із пластичною зв’язкою ВН65
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В подальшому брикети з порошку SiC(WC) спікалися при температурах
1370 °С та 1470 °С у середовищі водню. Зразки після спікання були досліджені
металографічним та рентгенофазним аналізами (рис. 4.21, 4.22).

а

б

Рисунок 4.21 – Структури зразків з SiC з накаткою з WC, спресованих при
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Рисунок 4.22 – Рентгенограма зразка з SiC з накаткою з WC, спеченого
у водні при 1470° С.
За допомогою металографічного аналізу (рис. 4.21) було встановлено, що
температура спікання 1370 °С зразків з SiC(WC) є недостатньою для
формування щільної структури матеріалу, і високого утримання зерен SiC. З
рисунку 4.21 а видно, що значна частина зерен SiC частково або повністю
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випали з поверхні шліфа в процесі шліфування (чорна фаза), що призвело до
нерівномірного розподілення крупної пористості на поверхні шліфа. На відміну
від зразків SiC(WC), спечених при 1370 °С, зразки, які спікалися при 1470 °С,
виглядають набагато краще. В процесі шліфування лише поодинокі зерна SiC
випадали з поверхні шліфа. Рентгенографічним аналізом (рис. 4.23) було
встановлено, що нові фази в зразках SiC(WC) при температурах спікання 13701470 °С у водні не утворюються. Карбід кремнію та карбід вольфраму хімічно
не взаємодіють в даному інтервалі температур.
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Рисунок 4.23 – Структури SiC(WC) з пластичною зв’язкою ВН65 :
а та б – 5 % ВН65; в – 10 % ВН65; г – 20-30 % ВН65
Із структури шліфа SiC(WC) з 5 % пластичної зв’язки ВН65 після
спікання при 1470 °С у водні видно (рис. 4.23 а, б), що зерна SiC міцно
зафіксовані в матриці матеріалу і в процесі шліфування не видираються з
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поверхні шліфа. При збільшенні до х5000 (рис. 4.23 б) видно, що навколо зерен
SiC утворюється щільна, безпориста оболонка з дрібних зерен WC, яка
фіксує

зерна

карбіду кремнію. Така оболонка спостерігалася і в зразках

SiC(WC) без пластичної зв’язки. Оболонка міцно фіксує велике зерно SiC, не
дозволяючи йому вирватися або зруйнуватися в процесі шліфування.
З рисунку 4.23 в видно, що по краях зерен SiC інтенсивно відбувається
викришування фази, хоча самі зерна SiC залишаються цілими.
При збільшенні вмісту зв’язки ВН65 до 20 – 30 % (за масою) на шліфі
(рис. 4.23 г) видно значне випадання (повністю чи частково) зерен SiC. Тобто
при збільшенні вмісту пластичної зв’язки ВН65 утримання зерен SiC у сплаві
погіршується.
З рентгенографічного аналізу (рис. 4.24) видно, що в зразках SiC(WC) з
5 % пластичної зв’язки ВН65 після спікання при 1470 °С у водні не утворилося
жодних нових фаз, тобто покриття з карбіду вольфраму достатньо захищає
зерна карбіду кремнію від взаємодії з нікелем зв’язки ВН65. Такий же самий
результат було отримано й зі зразків з 10 % пластичної зв’язки ВН65. Мабуть
нової фази, що викришувалася навколо зерен SiC (рис. 4.23 г), ще не достатньо
для визначення її рентгенівським методом. При збільшенні пластичної зв’язки
ВН65 до 20 % та 30 % спостерігається утворення нової фази силіциду нікелю
Ni31Si12, що видно з рентгенограми зразків (рис. 4.25). Отже, збільшення
концентрації ВН65 до 20 % достатньо для того, щоб нікель мігрував крізь
захисне покриття з карбіду вольфраму до SiC. Утворення такої кількості
силіциду нікелю призводить до суттєвого зменшення міцності утримання зерен
карбіду кремнію в сплаві і крихкості композиту в цілому. Із шліфів зразків, що
містять 20 та 30 % ВН65, видно негативний вплив утворення силіциду нікелю в
процесі спікання: зерна карбіду кремнію в процесі шліфування не утримуються
на поверхні зразка (рис.4.23 г). На їх місці залишаються крупні пори і залишки
зерен SiC.
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Рисунок 4.24 – Рентгенограми зразків SiC(WC) з 5% пластичної зв’язки
ВН65 після спікання при 1470 °С у водні та сплаву ВН30

Рисунок 4.25 – Рентгенограма зразка SiC(WC) з 30 % пластичної зв’язки
ВН65 після спікання при 1470 °С у водні
Згідно з металографічним та рентгенофазним аналізами можна зробити
висновок, що кращим є матеріал з додавання пластичної зв’язки менше 10 %,
оскільки саме така пропорція гарантує ефективність захисного покриття з
карбіду вольфраму.
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Рисунок 4.26 – Залежність густини зразків від тиску їх пресування та
послідуючого спікання
Зразки на основі SiC(WC) без зв’язки і зі зв’язкою ВН65 були спечені
при 1470 °С у середовищі водню. З графіка залежності густини зразків від
тиску пресування та послідуючого спікання (рис. 4.26) видно, що зі
збільшенням вмісту пластичної зв’язки ВН65 густина зразків зростає. Але у
порівнянні з відносною густиною матеріалу на основі WC(Co) та WC(Ni) вона
значно менша.
Усадка після спікання для зразків SiC(WC) та SiC(WC) з 5 % та 10 %
ВН65 становила не більше 5 %, а для зразків із 20 % − 30 % ВН65
збільшувалася до 7 % по об’єму.
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Рисунок 4.27 – Розподіл пор за розмірами в об’ємі зразка
Досліджено розподіл за розмірами пор в зразках з SiC(WC) з 5 % ВН65 і
встановлено, що в даному матеріалі розмір пор складає 1−15 мкм, при цьому
домінують дрібні (1−5 мкм) пори. Пори розміром 10−15 мкм формуються в
зв’язці ВН65 між частинками SiC(WC), що видно з рисунку 4.24 а. При
збільшенні до 5000х (див. рис. 4.24 б) видно, що в захисному покритті з WC
присутні тільки окремі пори розміром 1 – 5 мкм. В цілому пористість
рівномірна та складає 20 −28 %.
На основі результатів досліджень, наведених у розділі 4.3, можна
стверджувати, що використання спеціального покриття з дрібнозернистого WC
на надкрупнозернистих частинках SiC дозволяє захистити SiC від взаємодії з
розплавом Ni і забезпечити надійне утримання зерен SiC в композиті. Невисока
густина композиту SiC(WC) + 5 % ВН65 і надійне утримання зерен SiC в його
об’ємі вказують на перспективність цього композиту для пар тертя авіації,
космічної техніки тощо.
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Висновки по розділу 4
1. Покриття з Ni чи Co на частинках надкрупнозернистих порошків WC є
ефективними

для

створення

високопористих

композитів

зі

скелетною

структурою. Пресування вказаних порошків необхідно проводити при тисках 200
– 250 МПа, а спікання деталей з матеріалів на основі WC(Co) чи WC(Ni)
проводити при рідкофазному спіканні при температурі 1340 °С для досягнення
скелетної структури матеріалу та міцного зв’язку між частинками. Залишкова
пористість після спікання становить 25 – 20 %.
2. Покриття з пластичних металів (Со чи Ni) на частинках SiC є не
ефективним, оскільки в процесі спікання утворюються крихкі силіциди. Для
ліквідації взаємодії SiC з розплавленим металом зв’язки необхідно покривати
частинки SiC шаром дрібнозернистого WC.
3. Вперше показано, що для ліквідації хімічної взаємодії Ni з SiC необхідно
на частинки SiC наносити покриття товщиною не менше 5 мкм з
дрібнозернистого (≤ 1 мкм) WC, а Ni використовувати у вигляді суміші ВН65,
що складається з 35 % (за масою) дрібнозернистого WC і 65 % (за масою)
нікелю, при цьому вміст ВН65 не повинен перевищувати 10 % (за масою), бо
при більшому вмісті рідка фаза мігрує між зернами покриття з WC і взаємодіє з
SiC з утворенням крихких силіцидів нікелю.
4. Вперше показано, що формування на надкрупнозернистих частинках SiC
5 мкм покриття з дрібнозернистого WC забезпечує надійну фіксацію зерен SiC
в об’ємі композиту при виготовленні шліфа.
5. Спікання деталей матеріалів на основі SiC(WC) з ВН65 необхідно
проводити при рідкофазному спіканні при температурі 1470 °С для досягнення
міцного зв’язку між частинками, при цьому залишкова пористість після спікання
становить 28−20 %.
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РОЗДІЛ 5
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЧЕНИХ
ПОРИСТИХ КОМПОЗИТІВ З ВИСОКОМОДУЛЬНИХ КАРБІДІВ З
ПЛАСТИЧНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ
5.1. Міцність та особливості руйнування пористих матеріалів зі
скелетною структурою на основі WC з розміром частинок 80/40 мкм
Після спікання в рідкій фазі зразки були випробувані на міцність при
стисканнi та згинанні, а також визначено коефіцієнт інтенсивності напружень
KІC. Міцність зразків, спечених рідкофазним спіканням, була значно більшою.
У зразках, виготовлених твердофазним спіканням, при навантаженні
стиском тип руйнування не залежить вiд тиску пресування. Воно починається з
торців (рис. 5.1)
Як вказувалося вище, після рідкофазного спікання зразків WC(Ni) i
WC(Co) при температурах 1340–1370оС в них відбувається самочинна
структуризація. Це призводить до того, що міцність зразків значно зростає.

Рисунок 5.1 – Характер руйнування спечених пористих зразків WC(Ni),
WC(Co) після твердофазного спікання при 1050 оС
При збільшенні тиску пресування зразки, спресовані при тисках до 100МПа,
розламувалися на кілька фрагментів, у вигляді сколів (рис. 5.2). Тріщини
переважно проходили вздовж напрямку навантаження. Це свiдчить про те, що
на міцність зразків великий вплив мають внутрішні дефекти у вигляді високої
неоднорідності структури, пор, тріщин та залишкових напружень.
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Рисунок 5.2 – Характер руйнування зразків WC(Co), WC(Ni) після
рідкофазного спікання при 1340 оС залежно від тиску пресування:
а – до 100 МПа; б – 100–150 МПа; в –200 − 250 МПа
У зразках, спресованих перед спіканням при більших тисках (100 –200 МПа),
кількість зруйнованих фрагментів зменшувалася, а їх розміри збільшувалися.
При цьому в зразках, спресованих при 100 − 200 МПа, відбувалося утворення
«конуса» у центральній частині зразка (конус було утворено 6 площинами, які
проходили через усю висоту зразка). Отже, можна зробити висновок, що тиску
до 100 МПа недостатньо для утворення однорідної структури в зразках.
Низький тиск пресування не може надати необхідної критично мінімальної
пористості та її розподілу, при яких зразок поводиться як більш-менш
однорідна структура, розподіляючи внутрішні напруження по об’єму зразка.
Поведінка зразків, спресованих при тисках більших 200 МПа після
твердофазного спікання є класичною для крихких матеріалів - руйнування
відбувається згідно з критерієм Трєска (по дотичних напруженнях), з
утворенням площин ковзання під кутом. Внутрішні дефекти мають значно
менший вплив на міцність таких зразків.
Результати випробовувань на міцність під час стискання приведені на
рисунку 5.2 та в таблицi 5.1.
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Таблиця 5.1
Механічні характеристики зразків з WC зернистістю 80/40 мкм з пластичним
покриттям з Ni та Со товщиною 3 мкм, спресованих
при 250 МПа і спечених при 1340 °С
Зразки

КІС, МПа√м

Міцність пiд час
стискання, МПа

WC(Ni), де δ(Ni)~3 мкм

7.84

723

WC(Со), де δ(Со)~3 мкм

10.5

719

З таблиці 5.1 і рисунка 5.3 видно, що міцність під час стискання зразків
з WC, покритого Co чи Ni, практично однакова і становить 719 і 723 МПа
відповідно, тобто вид зв’язки при вказаній товщині покриття не впливає на
міцність такого типу композитів.

Рисунок 5.3 – Залежність міцності під час стискання зразків на основі WC від
типу пластичного покриття, спечених при 1340 °С
На основі отриманих даних можна вважати, що міцність під час
стискання композитів з WC(Co) чи WC(Ni) з товщиною покриття 3 мкм
обумовлена великою пористістю зразків і міцністю надкрупнозернистих
частинок WC. Звивисті пори є концентраторами напруження. Крім того, при
великій пористості суттєво зменшується сумарна площа перетинів частинок чи
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ланцюжків при однаковому діаметрі зразка, що призводить до зниження площі
матеріалу, який сприймає навантаження.
При зменшенні пористості міцність буде зростати, але не прямо
пропорційно, а більшою мірою, бо при цьому буде змінюватися не тільки
площа, а й форма і розподіл за розмірами пор, а відповідно і вплив
концентраторів напружень, але це не було завданням наших досліджень.
Зразки, що були спечені при 1370 оС, проявляли дещо меншу міцність при
стисканні, ніж зразки, що були спечені при 1340оС, що пов’язано із
зменшенням кількості зв’язки в манжетах у результаті її проникнення в об’єм
частинок. Зразки при цьому руйнувалися на крупні фрагменти. Ті, що були
спресовані при менших тисках (30 МПа), руйнувалися навпіл з кутом до
нижньої основи близьким до 90о, тобто тріщини проходили практично
вертикально по всій висоті зразка. Тому спікання при 1370°С є не
перспективним.
Коефіцієнт інтенсивності напружень КІС у розроблених матеріалів
(таб. 5.1) менший порівняно з відомим сплавом ВК30 (який по хімічному
складу близький до розробленого матеріалу), у якого КІС становить понад 14,4,
проте густина сплаву ВК30 на 20 % більша від густини розроблених матеріалів
на основі WC(Co) та WC(Ni), через високу пористість останніх, яка повинна
покращити змочування поверхонь тертя. В той же час коефіцієнт КІС є досить
високим (7,84 чи 10,5 див. таб. 5.1), тобто значно вищим, ніж у багатьох
керамічних матеріалів. З рисунку 5.4 видно, що КІС зразків з WC(Co) суттєво
вищий від КІС зразків WC(Ni). Ймовірно, в пластичному нікелі, більш легко
формуються скупчення дислокацій, які призводять до появи мікротріщин у
зернах WC. Крім того, як показано в розділі 4, кобальт глибше проникає в зерна
WC і скріплює їх.
Тому можна зробити висновок, що композит з WC, покритий кобальтом,
незважаючи

на

більшу

дефіцитність

і

вартість

Со,

більш

доцільно

використовувати в ударних навантаженнях, а з WC, покритого нікелем, – у
парах тертя без ударних навантажень.
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Рисунок 5.4 − Коефіцієнт інтенсивності напружень КІС зразків з WC
зернистістю 80/40 мкм з пластичним покриттям з Со та Ni, де товщина
покриття Co чи Ni складає 3 мкм
Результати на міцність під час згинання наведено в таблиці 5.2 і на рис. 5.5.
Таблиця 5.2
Міцність під час згинання зразків з WC зернистістю 80/40 мкм з пластичним
покриттям з Ni та Со товщиною 3 мкм
Зразки

Міцність під час згинання, МПа

WC(Ni), де δ(Ni)~3 мкм

623

WC(Со), де δ(Со)~3 мкм

621
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Рисунок 5.5 − Міцність під час згинання зразків з WC зернистістю 80/40 мкм
з пластичним покриттям з Ni та Со товщиною 3 мкм
З таблиці 5.2 і рисунку 5.5 видно, що міцність під час згинання близька до
міцності під час стискання і також не залежить від типу покриття (Co чи Ni).
Дослідження зламів зразків WC(Co) з товщиною покриття 3 мкм
приведено на рисунку 5.6.
Як видно з рис. 5.6, злам проходить по крупних зернах WC
транскристалітно. При цьому на поверхні зламу видно сходинки зламу. Це
свідчить, що злам відбувається по кількох площинах ковзання і що дані зерна
WC мають деяку пластичність. У місцях зв’язки сплав руйнується «в’язко»
(рис. 5.6 в), бо злам має в цих місцях «рваний» вигляд. Тому, не зважаючи на
дефекти і крупні зерна WC, значення міцності та KIС доволі високі.
Розподіл хімічних елементів по перерізу зразка приведений на рис. 5.7. З
рисунку 5.7 видно, що Со в компактних частинах зерен WC відсутній, що
повністю відповідає літературним даним про те, що WC в собі практично
нічого не розчиняє. В місцях розташування границь блоків зерен WC спектри
WC і Со накладаються один на одного.
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Рисунок 5.6 – Поверхня зламу сплаву WC(Co), де δ(Со)~3 мкм, спеченого
при 1340 оС: а, б – х400; в, г – х2000; д, е – х10000; а, в, д – зображення у
первинних електронах; б, г, е – у фазовому контрасті
В кобальті (червоний спектр) атомів W також мало. Це вказує на те, що W
i C при охолодженні в значній мірі викристувалися на зернах WC. Мала
концентрація W i C в Со забезпечує високу пластичність Со, про що свідчить
характер деформації прошарків Со на зламі (рис. 5.6 в). Все це призводить до
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того, що сплави WC(Co) мають високий KIС навіть при над крупнозернистих
частинках WC та порах.
Міцність під час згинання 623 МПа є достатньою для практичного
використання розроблених сплавів. Вона така ж, як у композитів ВН20Гр4, що
містять 4 % (за масою) графіту, виготовляються на ДНВП «Алкон-твердосплав»
і використовуються на Калузькому турбінному заводі.

а

б

Рисунок 5.7 – Розподіл вольфраму та кобальту в зламі зразка WC(Co), де
δ(Со)~3 мкм, спеченого при 1340 оС: а – структура зламу з накладеним
спектром; б − розподіл вольфраму і кобальту в зламі
5.2. Міцність та особливості руйнування пористих матеріалів на
основі SiC(WC) з розміром частинок 125/80 мкм
На зразках з SiC(WC) та на основі SiC(WC) з різним вмістом пластичної
зв’язки ВН65 після рідкофазного спікання були визначені міцність під час
стискання і згинання та коефіцієнт інтенсивності напружень КІС. Результати
визначення наведені в таблиці 5.3.
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Таблиця 5.3
Механічні характеристики матеріалів на основі SiC(WC)
Міцність під
Матеріал

КІС, МПа√м σ згин, МПа

час стискання,
МПа

SiC(WC) спечений при 1370 °С

3.17

–

410

SiC(WC) спечений при 1470 °С

3.39

–

473

SiC(WC) + 5 % ВН65

5.4

430

600

SiC(WC) + 10 % ВН65

5.45

458

610

SiC(WC) + 20 % ВН65

5.58

483

616

SiC(WC) + 30 % ВН65

6.18

505

630

Рисунок 5.8 – Залежність міцності під час стискання зразків на основі
SiC від вмісту пластичної зв’язки ВН65
Для зразків на основі карбіду кремнію міцність під час стискання і
згинання та КІС при додаванні 5 % (за масою) зв’язки ВН65 різко зростають
(рис. 5.8 – 5.10). При цьому міцність під час стискання наближається до
міцності композитів на основі WC (рис. 5.1). Підвищення вмісту зв’язки ВН65 з
5 до 10 % майже не впливає на міцність під час стискання. Впливає лише її
наявність. Коефіцієнт інтенсивності напружень КІС вже при додаванні 5 % (за
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масою) ВН65 зростає з 3,3 до 5,4 МПа√м, що вище ніж коефіцієнт
інтенсивності напружень КІС у самозв’язаного карбіду кремнію, який становить
приблизно 4,4 МПа√м.

Рисунок 5.9 – Залежність коефіцієнта інтенсивності напружень зразків
на основі SiC(WC) з пластичною зв’язкою ВН65 від вмісту зв’язки
Міцність під час згинання (рис. 5.10) зі збільшенням вмісту зв’язки
суттєво (в 1,16 рази) зростає, майже досягаючи міцності під час згинання
композитів на основі WC(Co) і WC(Ni). Тому міцність під час згинання при
збільшенні ВН65 зростає інтенсивніше, ніж міцність під час стискання.
Міцність під час згинання зразків SiC(WC) без зв’язки ВН65 не
визначили, оскільки вони мали значну крихкість.

Рисунок 5.10 – Межа міцності під час згинання зразків SiC(WC) в
залежності від вмісту пластичної зв’язки ВН65
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а

в

б
г
Рисунок 5.11 − Зовнішній вигляд зразків на основі SiC(WC), спресованих
при 200 МПа та спечених при 1370 °С, після механічних випробувань на
стиск : а та б − SiC(WC); в та г − SiC(WC) з додаванням 5 % ВН65.
Із зовнішнього виду зламів на рисунку 5.11 видно, що з додаванням
пластичної зв’язки ВН65 характер руйнування зразків змінюється, руйнування
відбувається із зсувом під кутом 45°, що свідчить про перевагу дотичних
напружень. Це свідчить про досить високу пластичність композитів зі зв’язкою
ВН65.
Порівняння механічних характеристик композитів на основі WC і SiC
вказує на те, що в такого класу композитах тверде тугоплавке ядро не значно
впливає на міцність і КІС. Характеристики композитів на основі WC i SiC
відрізняються не в рази, а лише на 10 – 20 %. Це ще раз доказує, що в
композитах такого класу основну роль відіграють розміри частинок SiC, WC і
пори.
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Висновки по розділу 5
1. Аналіз зразків досліджуваних матеріалів показав, що максимальні
показники міцності й тріщиностійкості мають пористі матеріали на основі WC,
при цьому на механічні властивості цих матеріалів величезний вплив мають
покриття частинок WC металами Ni чи Co. Металеві покриття мають високу
пластичність, а отже підвищують такі механічні характеристики, які найбільш
чутливі до наявності концентраторів напруг, – тріщиностійкість та міцність під
час згинання.
2. Пористі матеріали на основі SiC мають менші показники міцності й
тріщиностійкості в порівнянні з пористими матеріалами на основі WC. Це
обумовлено в першу чергу механічними характеристиками самого SiC –
менший модуль пружності, менша тріщиностійкість у порівнянні з WC. Окрім
того, розроблений у рамках даної роботи матеріал на основі SiC є
композиційним керамічним матеріалом з більшою кількістю складових (SiCчастки з покриттям WC, прошарки з Ni або Co). Більша кількість елементів і
комплексна структура матеріалу призводить до більшої кількості внутрішніх
дефектів у вигляді залишкових напруг, відшаровувань, тріщин, пор тощо.
Додавання пластичної суміші з ВН65 у даний матеріал позитивно впливає на
механічні властивості: так міцність під час згинання, міцність під час стискання
та KIC значно підвищуються - до 15 %, 20 %, 30 − 45 % відповідно, з
підвищенням вмісту ВН65. Однак варто зазначити, що оптимальна кількість
зв’язки ВН65 в матеріалі становить 5 – 10 % (за масою). Подальше збільшення
вмісту зв’язки дає лише незначні позитивні зміни.
Таким чином, з погляду механічних характеристик, пористі матеріали на
основі WC мають переваги відносно пористих матеріалів на основі SiC.
Показники міцності під час згинання, міцності під час стискання та KIC у
матеріалів на основі WC вище на 20 − 30 %, 10 − 15 %, 25 − 45 % відповідно,
порівняно з матеріалами на основі SiС. Однак, з огляду на передбачувану
область застосування матеріалів (авіація), необхідно також розглядати показник
питомої міцності (міцність на одиницю маси). Із цієї сторони матеріали на
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основі SiС мають значення питомої міцності під час згинання та питомої
міцності під час стискання вище, ніж матеріали на основі WC, на 5 – 15 %, 15 –
20 %, відповідно. Питоме значення KIC має приблизно однакове значення для
обох матеріалів.
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РОЗДІЛ 6
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СПЕЧЕНИХ ПОРИСТИХ КОМПОЗИТІВ З
ВИСОКОМОДУЛЬНИХ КАРБІДІВ З ПЛАСТИЧНИМИ
ЗВ’ЯЗКАМИ
6.1. Результати триботехнічних випробовувань матеріалів на
основі карбіду вольфраму з пластичними покриттями
Зразки, які мали оптимальну структуру і міцність, були випробувані на
тертя. Використовували пористі зразки, отримані спіканням пресовок з WC,
покритого нікелем або кобальтом.
Для випробувань було обрано контртіло із стандартного сплаву ВН20,
оскільки саме він найчастіше використовується у важко навантажених парах
тертя. Результати випробувань дослідних зразків ми порівнювали з базисним
зразком. В якості базисного зразка обрали сплав ВН20 з крупнозернистою
структурою (рис. 6.1), карбід вольфраму був попередньо розмелений в
кульовому млині, що забезпечило відсутність пор.
Шлях тертя приробки складав 1 км, навантаження – 25Н, інтенсивність
зношування приробки становила 1,25·10-9. Шлях тертя при випробуванні
прироблених зразків становив 5,4 км, швидкість тертя становила 0,78 м/с.
Результати випробовувань наведені в таблиці 6.1. Доріжка тертя зображена на
рисунку 6.2. Як видно з таблиці 6.1, для базового сплаву ВН20 з
середньозернистою структурою зі збільшенням номінального тиску на доріжку
тертя з 83 до 138 МПа відбувається збільшення інтенсивності зношування при
граничному терті у воді з 0,48·10-9 до 1,1·10-9. Коефіцієнт тертя був досить
високий і становив 0,2. Це пов’язано з товстими прошарками кобальту і
розвитком мікросхоплення (рис. 6.3 а, 6.4 а).
Твердість ВН20 до випробовувань складала 76 HRА, а після – 85 HRА.
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200

400

Рисунок 6.1 – Вихідна структура сплаву ВН20, отриманого з
суміші порошків Ni і WC
Таблиця 6.1
Результати триботехнічних випробовувань сплаву ВН20
P, МПа

V, м/с

Lw, км

μ

0,48·10-9

83
111
138

I

0,78

5,4

0,2

0,61·10-9
1,1·10-9

Рисунок 6.2 – Загальний вигляд доріжки тертя сплаву ВН20
Підвищення мікротвердості після тертя пов’язане з наклепом поверхні
(рис. 6.3 а, 6.4 а), оскільки фазових змін на поверхні не відбувається (рис. 6.3 б, 6.4 б).
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б

Рисунок 6.3 – Зображення ділянки зразка ВН20 з крупнозернистого
WC 80/40 мкм до випробовувань: а – у первинних електронах; б –у
вторинних електронах

а

б

Рисунок 6.4 – Зображення ділянки зразка ВН20 після випробовувань:
а –у первинних електронах;
б –у вторинних електронах
Для композитів WC(Co) і WC(Ni) шлях тертя становив 10 км, швидкість−
2 м/с, середовище – водопровідна вода.
Результати випробовування зразків WC(Ni), де δ(Ni) ~3мкм, та WC(Со), де
δ(Со) ~3мкм, спресованих при 200МПа та спечених при Тсп = 1340 °С, наведені в
табл. 6.2. Інтенсивність зносу приробки Іпр.=10,97·10-9.
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З таблиць 6.1 та 6.2 видно, що у пористих композитів WC(Co) i WC(Ni)
інтенсивність зношування під час приробки і під час випробувань у порівнянні з
базовим зразком більша, але не значна. Інтенсивність зношування складає всього
3,2·10-9 (мкм/10 км), при тиску 100 МПа, зате коефіцієнт тертя вдвічі менший. Це
свідчить про те, що наявність пор дійсно зменшує тертя за рахунок наявності
мастила (води) в порах.
Таблиця 6.2
Результати триботехнічних випробовувань композиту WC(Ni)
та WC(Co) після рідкофазного спікання при Тсп = 1340 °С
Зразок

Номінальний

μ

I,

тиск P, МПа

мкм/10км

WC(Ni), де δ(Ni) ~

15

0.09

0.90·10-9

3 мкм, Рпр = 200 МПа

50

0.12

1.50·10-9

75

0.11

1.85·10-9

100

0.09

3.20·10-9

WC(Со), де δ(Со) ~

15

0.08

1.45·10-9

3 мкм, Рпр = 200 МПа

50

0.11

2.00·10-9

75

0.12

2.19·10-9

100

0.08

3.21·10-9

Рисунок 6.5 – Доріжка тертя зразка WC(Ni), де δ(Ni) ~3 мкм
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Рисунок 6.6 – Доріжка тертя зразка WC(Со), де δ(Со) ~3 мкм
З рисункiв 6.5 і 6.6 видно, що на поверхні доріжок тертя після завершення
випробувань відсутні тріщини, раковини, місця схоплення.

Рисунок 6.7 – Порівняння інтенсивності зношування зразків на основі
WC(Co) та WC(Ni)
З графіка залежностей інтенсивностей зносу від тиску на доріжку тертя
видно, що для матеріалів на основі WC вид покриття на частинках і його вміст
в композиті (до 28 % (за масою)) майже не

впливають на триботехнічні

властивості композиту (рис. 6.7). Зі збільшенням тиску інтенсивність
зношування не значно зростає (від 1,45·10-9 до 3,21·10-9).
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Рисунок 6.8 – Порівняння коефіцієнтів граничного тертя матеріалів на основі
WC(Co) та WC(Ni).
Значення коефіцієнта тертя зі збільшенням тиску проходить через
максимум, що ймовірно, пов’язано з формуванням на поверхні тертя тонких, бо
вони не виявляються методами дослідження, оксидних плівок [119, 120, 128,
131]. В цілому можна сказати, що програючи в інтенсивності зносу базисному
сплаву, композити WC(Co) і WC(Ni) суттєво виграють у коефіцієнтах тертя,
тобто забезпечують значне збереження електроенергії для привода. Крім того,
за рахунок високої пористості зменшується матеріалоємність виробів із дорогих
дефіцитних матеріалів.
6.2. Результати триботехнічних випробовувань матеріалів на основі
карбіду SiC без та з пластичною зв’язкою
Для триботехнічних випробувань були виготовлені зразки SiC(WC)

та

зразки на основі SiC(WC) з додавання різної кількості 5, 10, 20, 30 % зв’язки
ВН65. Зразки були спресовані при 200 МПа та спечені при 1370 °С та 1470 °С у
водні, витримка становила 1 годину.
З рисунку 6.9 видно, що на поверхні зразка SiC(WC), спеченого при
1370 °С, виникло безліч рисок та нерівностей, з поверхні доріжки тертя деякі
зерна SiC випали. Набагато краще виглядає доріжка тертя композита SiC(WC),
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спеченого при 1470 °С: поверхня виглядає гладкою, лише поодинокі зерна SiC
випали з поверхні зразка.

а
б
Рисунок 6.9 – Зразки після триботехічних випробувань при номінальному
тиску 100 МПа, середовище водопровідна вода: а − SiC(WC), спечений при
1370 °С; б − SiC(WC), спечений при 1470 °С
Необхідна пористість, завдяки якій робоча рідина затримується на
поверхні матеріалу, змащуючи та охолоджує її в процесі тертя, залишилася і
складає 10 − 15 %.
Зі збільшенням навантаження коефіцієнт тертя композиту SiC(WC)
зростає (табл. 6.3 та рис. 6.10). Для матеріалу, температура спікання якого
становила 1470 °С, такі показники майже в 1,5 рази менші. Інтенсивність зносу
(табл. 6.3 та рис. 6.11) при тисках до 60 МПа майже не залежить від
температури спікання. З поверхонь тертя видно, що при спіканні матеріалу при
1370 °С механізм зносу абразивний, тому що є подряпини (рис. 6.9 а). Деяка
частина зерен SiC випала з поверхні. Для матеріалу, який спікався при 1470 °С,
поверхня тертя гладка, механізм зносу втомний (механічний), тому кращою
необхідно вважати температуру спікання 1470 °С.
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Таблиця 6.3
Результати триботехнічних випробувань композитів на основі SiC(WC) та
композитів на основі SiC(WC) з додаванням зв’язки ВН65, спечених при
1370 °С та 1470 °С
Композит

15 МПа
μ

I

SiC(WC), 0.009 1.0·10-9

25 МПа
μ

I

50 МПа
μ

I

75 МПа
μ

I

100 МПа
μ

I

1.1·10-9 0.11 1.2·10-9

0.2

1.7·10-9 0.32 2.2·10-9

SiC(WC), 0.06 1.0·10-9 0.07 1.2·10-9 0.09 1.3·10-9

0.14

1.9·10-9 0.24 2.8·10-9

0.1

спеч. при
1370 °С
спеч. при
1470 °С
SiC(WC)+ 0.009 1.0·10-11 0.01 1.1·10-11 0.01 1.2·10-10 0.001 2,2·10-10 0.007 3.0·10-10
5%
ВН65
SiC(WC)+ 0.47 1.0·10-10 0.45 1.8·10-10 0.43 2.8·10-10 0.41 4.1·10-10 0.35 4.6·10-10
10 %
ВН65
SiC(WC)+ 0.46 1.9·10-10 0.47 2.6·10-10 0.47 4.9·10-10 0.43 6.9·10-10 0.36 8.3·10-10
20 %
ВН65
SiC(WC)+ 0.79 3.9·10-10 0.77 5.8·10-10 0.73 7.2·10-10
30 %
ВН65

0.7

7.9·10-10 0.61 8.7·10-10

126

Рисунок 6.10 − Графік залежності коефіцієнта тертя від номінального тиску
на доріжку тертя

Рисунок 6.11 – Залежність інтенсивності зношування зразків на основі SiC
від номінального тиску на доріжку тертя
Для матеріалів на основі SiC(WC) з різним вмістом зв’язки ВН65
(таблиця 6.3, рис. 6.12, 6.13) видно, що триботехнічні характеристики значно
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залежать від вмісту зв’язки. Найкращі характеристики має матеріал на основі
SiC(WC) з 5 % (за масою) ВН65. Зі збільшенням кількості зв’язки ВН65
коефіцієнт тертя і інтенсивність зношування зростають, ймовірно за рахунок
розвитку процесу мікросхоплення з пластичною зв’язкою ВН65. При
збільшенні

навантаження

в

процесі

випробування

коефіцієнт

тертя

зменшується (рис. 6.12), що характерно для твердосплавних матеріалів, які
добре витримують високі навантаження. Пластична складова зв’язки ВН65
частково розмазується по поверхні тертя, відіграючи роль мастила. Завдяки
наявності пор у матеріалах на поверхні тертя залишається робоча рідина (вода),
що зменшує знос матеріалу та охолоджує його. Температура при терті для
матеріалів з 5, 10, 20 % ВН65 складала до 40 °С, для матеріалу з 30 % ВН65
зростала до 70 °С.

Рисунок 6.12 − Графік залежності коефіцієнта тертя від номінального
тиску на доріжку тертя
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Рисунок 6.13 – Залежність інтенсивності зношування зразків на основі SiC
від номінального тиску на доріжку тертя
З поверхонь тертя (рис. 6.14) зразків SiC(WC) зі зв’язкою ВН65 видно, що
зі збільшенням вмісту зв’язки ВН65, починаючи з 10 %, на поверхні матеріалу
після випробування з’являються макротріщини, поверхня крупних зерен SiC
роздрібнена, ймовірно через високий коефіцієнт тертя. Лише матеріал з 5 %
ВН65 у якого коефіцієнт тертя мінімальний, має гладку поверхню (рис. 6.13)
без тріщин.
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Рисунок 6.14 – Поверхня доріжки тертя зразків після трибовипробувань при
навантаженні 100 МПа , середовище водопровідна вода : а − SiC(WC)+5 %
ВН65; б − SiC(WC)+10 % ВН65; в та д − SiC(WC)+20 % ВН65;
г − SiC(WC)+30 % ВН65.
З фото мікроструктур і результатів рентгеноспектрального аналізу (рис.
6.15 – 6.16) вказаних поверхонь тертя можна зробити висновок, що в процесі
тертя жодних вторинних структур не утворюється. Окрім основних
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компонентів матеріалу, таких як Si, C, W, Ni, було виявлено у невеликій
кількості Fe, Co, Ca, що входять до складу водопровідної води і залишилися
на доріжці тертя після висихання. Ймовірно вторинні структури настільки
тонкі і аморфізовані, що металографічні та рентгенографічні методи їх не
виявляють. Однак з хімічного складу в окремих точках поверхонь тертя (див.
таблиці під мікроструктурами на рис. 6.15 – 6.17) видно, що на поверхнях
тертя присутні кисень, який, мабуть, належить оксидам Ni, бо його кількість
в окремих точках зі збільшенням вмісту Ni зростає. Отже, через явну
відсутність вторинних структур – можна зробити висновок, що основний
механізм зносу даного матеріалу – механічний-втомний.

Рисунок 6.15 − Хімічний склад поверхні тертя зразка
SiC(WC) з 5 % (за масою) ВН65
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Рисунок 6.16 − Хімічний склад поверхні тертя зразка
SiC(WC) з 20 % (за масою) ВН65
Зі збільшенням навантаження в процесі тертя пластична складова з
ВН65 розмазується по поверхні доріжки тертя (рис. 6.17), збільшуючи у
зразках на основі SiC(WC) з 30 % звязки ВН65 коефіцієнт тертя та знос
матеріалу, тому надмірний перенос пластичного металу в зону тертя є не
ефективним. В усіх випадках на поверхні матеріалів залишаються відкриті
мікропори, завдяки яким утримується робоча рідина. Наявність кисню
обумовлена проникненням води в пори і, можливо, деяким окисненням Ni в
них, а також активацією процесу окиснення при терті, на що вказував Б.І.
Костецький у своїх роботах.
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Рисунок 6.17 − Хімічний склад поверхні тертя зразка
SiC(WC) з 30 % (за масою) ВН65
Аналізуючи графіки залежностей інтенсивності зносу та коефіцієнта
тертя (рис.6.11 – 6.12), можна зробити висновок, що найбільш оптимальним є
склад матеріалу на основі SiC(WC) з 5 % зв’язки ВН65, хоча його міцність під
час згинання дещо (в 1,16 рази) менша від композиту з 30 % зв’язки ВН65.
Підвищена інтенсивність зношування матеріалів із вмістом зв’язки

ВН65

більше 10 % (за масою) пояснюються утворенням крихких силіцидів нікелю
(рис. 6.18), завдяки яким зерно SiC подрібнюється та викрашується в процесі
тертя (рис. 6.14 в − д).
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Рисунок 6.18 − Рентгенограма поверхні тертя зразка з 20 % (за масою)
зв’язки з ВН65

Рисунок 6.19 – Контртіло, виготовлене з ВН20 після
триботехнічних випробувань
Шлях тертя по контртілу становив більше 70 км при різних
навантаженнях від 10 – 100 МПа. При дослідженні поверхні контртіла з ВН20
після триботехнічних випробувань (рис. 6.19) було виявлено деякі нерівності
поверхні, проте тріщин та задирів не було зафіксовано [127, 128, 132, 136, 139].
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6.3. Стендові випробування композиційного матеріалу на основі порошку
SiC(WC) зі зв’язкою ВН65
Враховуючи невисоку густину (6,8 г/см3) матеріалів на основі SiC,
розроблених у дисертації, їх випробували при заміні підп’ятника з олов’янистої
бронзи, густина якої 7,8 – 8,7 г/см3, що використовується в агрегаті 934
авіадвигуна Д36, а саме у шестерному насосі високого тиску. Такий насос
перекачує пальне ТС-1, яке змащує підп’ятник.
По результатах триботехнічного аналізу та механічних випробувань було
обрано матеріал, який являє собою порошкову композицію з тугоплавких
складових SіС(WC) з 5 % (за масою) ВН65, оскільки він має найкращі
показники серед усіх протестованих матеріалів. З даного матеріалу було
виготовлено підп’ятники, які було встановлено на паливний насос агрегату 934
двигуна Д 36. Такі підп’ятники випробовувалися у парі з шестернею,
виготовленою із високолегованої сталі 40 ХНМА.
Випробування проводилися в умовах ДП «Завод № 410 ЦА» при режимах,
що відповідають нормальним та екстремальним умовам (швидкість обертання
2 − 10 м/с при номінальних тисках 5 – 50 МПа, нормальне та обмежене
змащування гасом ТС-1) роботи паливного насоса агрегату 934. Випробування
показали, що коефіцієнт граничного тертя становив µ= 0,0001, інтенсивність
зношування − 2×10-4 мкм/ км (Додаток А).
У результаті перевірки встановлено, що виготовлені деталі з розробленого
матеріалу відповідають вимогам до якісних показників поверхонь, а саме: на
поверхні відсутні налипання матеріалу та раковини, шорсткість поверхні
знаходиться в межах вимог робочих креслень, зберігаються необхідна чистота
палива та номінальній ресурс фільтроелементів. Такий матеріал може
працювати при нормальних та аварійних (відказ у подачі палива, підвищення
тиску) умовах паливного насоса агрегату 934.
Композиційний матеріал на основі SiC, покритого WC, з додаванням ВН65
та технологія його виготовлення дозволяють отримувати деталі пар тертя з
високим показником зносостійкості. Результати випробувань вказують на те,
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що зносостійкість деталей пар тертя з розробленого матеріалу в 3 − 3,5 рази
перевищує зносостійкість підп’ятників з олов’янистої бронзи.
Розроблений композиційний матеріал та технологія його виготовлення
можуть бути рекомендовані для виготовлення деталей пар тертя підп’ятників,
що працюють в умовах підвищеного зносу (рис. 6.20).

а

б

Рисунок 6.20 − Деталі шестерного насоса агрегату 934 двигуна Д 36:
а − шестерня та підп’ятники в зборі; б – підп’ятник з композиту

SiC(WC) + 5 % (за масою) ВН65
За результатами дисертаційної роботи розроблено технологічну інструкцію
по виготовленню матеріалу на основі SiC(WC) з 5 % зв’язки ВН65 (Додаток Б).
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Висновки по розділу 6
1. Композити з надкрупнозернистого порошку WC з покриттями Co чи Ni
мають більшу інтенсивність зношування у порівнянні з базовим сплавом ВК30,
але по величині ця інтенсивність не значна і складає всього (2-3)·10-9 (мкм/10км), при
аварійних номінальних тисках 80 -100 МПа. Перевагами таких композитів є
наявність пористості, яка забезпечує утримання в об’ємі композиту робочої
рідини і за рахунок цього приводить до зменшення в 2 рази коефіцієнта тертя,
зниження до 40 °С температури в зоні тертя і зменшення витрат дорогих і
дефіцитних матеріалів на одиницю об’єму деталей пар тертя.
2. Серед матеріалів на основі SiC найбільш ефективним є композит
SiC(WC)+5 % ВН65, у якого найменші коефіцієнт тертя, інтенсивність
зношування і найбільша питома міцність під час згинання і стискання, що є
перевагою при використанні вказаних матеріалів у авіації, космічній техніці і
ракетобудуванні.
3. Утворення крихких силіцидів у композитах на основі SiC(WC) з 20–30 %
ВН65 призводить до крихкого мікроруйнування і утворення мікротріщин в них у
процесі тертя при високому (100 МПа) номінальному тиску.
4. Мікроруйнування та тріщини в зразках з 20 − 30 % (за масою) зв’язки
ВН65 у процесі тертя під високим тиском свідчать про втомний механізм зносу.
У свою чергу наявність на поверхні тертя крихких оксидів нікелю приводить до
механо-хімічного зносу. Накладання цих факторів веде до висновку про
комплексність процесів зносу, що і призводить до підвищення показника зносу
цих композитів.
4. Матеріал на основі SiC(WC) зі 5 % зв’язки ВН65 у порівнянні з
матеріалом на основі WC(Co чи Ni) має на порядок менший і коефіцієнт тертя
при однаковій інтенсивності зносу. Незначні густина та вартість такого
матеріалу, а також здатність витримувати значні номінальні тиски (до 100 МПа)
в

процесі

тертя

при

граничному

змащуванні

робить

його

конкурентоспроможним серед високонавантажених антифрикційних матеріалів,
які працюють в екстремальних умовах.

137

ВИСНОВКИ
У результаті проведених досліджень в рамках дисертаційної роботи
вирішено важливе науково-технічне завдання по одержанню високоефективних
триботехнічних композитів з надкрупнозернистих порошків високомодульних
карбідів шляхом встановлення закономірностей формування структури і
властивостей пористих композитів з надкрупнозернистих порошків карбідів
WC і SiC зі зв’язками з пластичних металів і сплавів, що дозволило розробити
ефективну технологію виготовлення деталей пар тертя і визначити ефективні
умови їх роботи.
1. Встановлено, що порошки з високомодульних надкрупнозернистих
карбідів WC та SiC, покритих пластичними Co, Ni, ведуть себе в процесі
пресування як пластичні матеріали вже при товщині покриття пластичним
металом від 3 мкм, а закономірності їх ущільнення при пресуванні описуються
рівняннями пресування М.Ю. Бальшина і Г.М. Ждановича, які були теоретично
виведені для опису процесу пресування порошків пластичних металів. Для
практичного використання рівнянь М.Ю. Бальшина і Г.М. Ждановича при
виготовленні конкретних виробів з композитів WC(Co) i WC(Ni) з товщиною
зв’язки 3, 5, 7 мкм визначено значення коефіцієнтів, що входять до складу
вказаних рівнянь.
2. Встановлено, що процес ущільнення порошків з високомодульного
надкрупнозернистого карбіду SiC, покритого шаром дрібного WC, не
описується рівняннями М.Ю. Бальшина і Г.М. Ждановича, тоді як додавання
5 % (за масою) зв’язки ВН65 забезпечує відповідність закономірностей їх
ущільнення при пресуванні і описується рівняннями пресування
М.Ю. Бальшина і Г.М. Ждановича. Наявність встановлених закономірностей
дозволяє розрахувати необхідний тиск для забезпечення заданої пористості
брикетів, що пресуються із гетерофазних надкрупнозернистих порошків
високомодульних карбідів.
3. Показано, що критичним тиском пресування є 250 МПа, оскільки вже
при 250 МПа починає руйнуватися пластичне покриття на частинках WC i SiC .
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4. Спікання деталей з розроблених матеріалів на основі WC(Co чи Ni)
необхідно проводити при рідкофазному спіканні при температурі 1340 °С для
досягнення скелетної структури матеріалу та міцного зв’язку між частинками.
Залишкова пористість після спікання становить 25 − 20 %.
5. Покриття з пластичних металів Со чи Ni безпосередньо на частинки SiC
є неефективним, оскільки в процесі спікання утворюються крихкі силіциди та
оксиди металів. Для ліквідації взаємодії SiC з розплавленим металом частинки
SiC необхідно покривати тонким (5 мкм) шаром WC.
6. Спікання деталей матеріалів на основі SiC(WC) зі зв’язкою ВН65 для
досягнення

максимальної

міцності

зв’язку

між

частинками

необхідно

проводити при рідкофазному спіканні при температурі 1470 °С, при цьому
залишкова пористість після спікання становить 28 − 20 %, зменшуючись при
збільшенні вмісту зв’язки.
7. Зі збільшенням кількості зв’язки ВН65 від 5 до 30 % (за масою)
механічні

характеристики, такі як коефіцієнт інтенсивності напружень,

міцність під час згинання та стискання, збільшуються, а триботехнічні
(коефіцієнт тертя та інтенсивність зносу) погіршуються. Оптимальні механічні
та триботехнічні характеристики має композит SiC(WC) з 5 % (за масою)
ВН65.

При номінальному тиску на доріжку тертя від 15 до 100 МПа та

швидкості обертання контртіла 2 м/с триботехнічні характеристики становлять:
коефіцієнт тертя µ= 0,007 − 0,009, інтенсивність зношування І=1,0 – 2,2·10-9
міцність під час згинання Rвm = 430 МПа, міцність під час стискання
Rсm = 600 МПа, коефіцієнт інтенсивності напружень КІС= 5,4 МПа·√м.
8. Завдяки пористій структурі розробленого матеріалу робоча рідина
утримується на поверхні тертя, змащуючи і охолоджуючи трибопару в процесі
експлуатації, тому температура в зоні тертя при використанні ефективних
композитів не перевищує 40 °С.
9. Композити на основі WC(Co) і WC(Ni) мають більш високу міцність,
тому їх доцільно використовувати в парах тертя, які можуть піддаватися
ударним навантаженням.
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10. Композити на основі SiC(WC) з 5 % ВН65 мають більш низький
коефіцієнт тертя і більш високу питому міцність, тому його більш доцільно
використовувати в парах тертя авіаційної космічної техніки.
13. На основі проведених досліджень розроблено технологічну інструкцію
по виготовленню деталей пар тертя (підп’ятників) з композиту SiC(WC) з
пластичною зв’язкою ВН65.
9.

Результати

дисертаційної

роботи

пройшли

дослідно-виробничу

перевірку в умовах ДП «Завод № 410 ЦА». В результаті досліджень вирішено
важливу науково-технічну задачу щодо розробки зносостійких композиційних
матеріалів для підп’ятників насоса високого тиску агрегату 934 авіадвигуна
Д36. Розроблений матеріал рекомендовано для роботи при нормальних та
аварійних (відмова у подачі палива, підвищення тиску) умовах паливного
насоса агрегату 934 двигуна Д36. Зносостійкість деталей пар тертя з
розробленого матеріалу в 3 − 3,5 рази перевищує зносостійкість серійних
підп’ятників з олов’янистої бронзи.
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