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В результаті виконання роботи вирішена актуальна науково-технічна 

задача, яка полягає в побудові діаграми стану четверної системи W-C-H-O на 

основі визначення рівноваги хімічних реакцій в цій системі та покращенні на її 

основі способів отримання порошків карбіду вольфраму WC газофазним 

навуглецюванням без домішок W, W2C або вільного вуглецю шляхом 

встановлення області, де WС існує в рівновазі з газовим середовищем. 

Показано, що через значне гальмування зовнішньої дифузії метану 

середньозернисті порошки WC найбільш доцільно отримувати прямим 

навуглецюванням WO3 у відкритому реакторі, а надкрупнозернисті – 

двохстадійним способом, що передбачає відновлення WO3 воднем або метано-

водневою сумішшю до W в закритому реакторі, а газофазне навуглецювання 

отриманого надкрупнозернистого порошку вольфраму проводити при температурі 

2300 °С у відкритому реакторі. 

На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень розроб-

лено і впроваджено на ДНВП «Алкон-твердосплав» удосконалені технології 

отримання сумішей середньозернистого WC з металом зв’язкою і порошку 

надкрупнозернистого карбіду WC з розміром частинок до 200 мкм. 

Отриманий газофазним навуглецюванням надкрупнозернистий (> 50 мкм) 

порошок WC був використаний: для дослідження його взаємодії з кобальтовим і 

вольфрамо-кобальтовим розплавами при формуванні мікроструктури твердих 

сплавів; в якості зносостійкого наповнювача в алмазних бурових коронках, 

завдяки чому було підвищено ефективність буріння, що було підтверджено 

технічним актом випробувань. 
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ABSTRACT 

Matviichuk O. О. Regularities of gas-phase WO3 carburization to WC carbide 

in the quaternary W-C-H-O system and structure formation during sintering of 

wear-resistant composites from it. – Manuscript. 

 The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.02.01 – 

Materials Science. – V. N. Bakul Institute for Superhard Materials. NAS of Ukraine, 

Kyiv, 2018. 

As a result of the work, the actual scientific and technical problem was solved, 

which consists in constructing of the diagram quaternary W-C-H-O system on the basis 

of determining the equilibrium of chemical reactions in this system, and improving on 

its basis the methods for producing WC tungsten carbide powders by gas phase 

carburization without impurities W, W2C or free carbon by establishing an area where 

WC exists in equilibrium with the gas medium. 

It is shown that due to the significant inhibition of the external diffusion of 

methane, the medium-grained WC powders are most suitable for production by direct 

carbonization of WO3 in an open reactor and super-grained – in a two-stage method, 

which involves the reduction of WO3 by hydrogen or a methane-hydrogen mixture to W 

in a closed reactor and the gas-phase carbonization of the obtained tungsten powder is 

carried out at a temperature of 2300 ° C in an open reactor. 

Advanced technologies for the preparation of mixtures of medium-grained WC 

with metal binder and super-grained WC tungsten carbide powders with particle size up 

to 200 mkm were implemented on SSPE «Alcon-tverdosplav» on the basis of 

theoretical and experimental researches developed 

The super-grained (> 50 μm) WC powder obtained by gas-phase carbonization 

was used to study its interaction with cobalt and tungsten-cobalt melt at forming hard-

alloy microstructure; as a wear-resistant filler in diamond drill bit, which resulted in 

increased drilling efficiency, which was confirmed by a technical test certificate. 

 

Keywords: tungsten carbide WC, carburization, methane-hydrogen gas medium, 

system W-C-H-O, wear-resistant composites.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Порошки карбіду вольфраму (WC) широко 

використовуються у виробництві спечених твердих сплавів і композиційних 

матеріалів. За 120 років з моменту першого синтезу WC Анрі Муасаном їхнє 

виробництво зросло до 35 тис. тонн за рік. Особливо великі обсяги WC 

використовуються в бурових твердосплавних і алмазних інструментах, парах 

тертя, що змащуються малов’язкими рідинами, апаратах високого тиску. 

У промислових умовах отримання порошків WС здійснюють шляхом віднов-

лення оксиду WОз воднем або вуглецем до W з наступним навуглецюванням 

отриманого порошку вольфраму сажею до WC. Застосування сажі призводить до 

забруднення нею оточуючого середовища, а домішками сірки та фосфору, які в ній 

містяться, до забруднення порошків карбіду вольфраму. При цьому, особливо вагомі 

складнощі виникають при отриманні крупнозернистих (> 50 мкм) порошків карбіду 

вольфраму через нерівномірність розподілу сажі в крупнозернистому порошку 

вольфраму при приготуванні «суміші для карбідизації», що призводить до забруд-

нення кінцевого порошку WC вільним вуглецем, вольфрамом та карбідом W2C. 

З метою ліквідації вказаних недоліків в останні роки особлива увага 

приділяється газофазному навуглецюванню порошків W або WO3 до WC. Проте 

робіт, присвячених газофазному навуглецюванню порошків W і WО3 до WC, мало. 

Є невелика кількість робіт В. П. Бондаренка зі співробітниками з газофазного 

навуглецювання до WC середньозернистих порошків вольфраму і сумішей WO3 з 

оксидами кобальту і нікелю у метано-водневому середовищі, а також праці 

І. В. Уварової зі співробітниками з отримання дисперсних порошків карбіду 

вольфраму при використанні різних вуглеводнів. Але в цих роботах четверна 

система W-C-H-O в цілому не досліджувалась, термодинаміка і кінетика 

розглядалися лише для окремих реакцій; не враховувався вплив на процеси 

навуглецювання порошків W і WO3 присутності в печах карбідизації надлишкового 

вуглецю у вигляді графітових нагрівачів і контейнерів; не досліджувався вплив на 

хід процесу навуглецювання типу (закритий або відкритий) реакторів; не вивчалися 
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процеси навуглецювання порошків W з розміром частинок > 50 мкм, а також 

особливості структуроутворення при спіканні композитів на основі WС 

газофазного навуглецювання. Все це не дозволяє науково-обґрунтовано керувати 

процесом отримання частинок WС різних розмірів без домішок С, W та W2С і 

розширювати їхнє використання в зносостійких композитах різного призначення, в 

тому числі, в алмазних бурових коронках.  

Тому повне визначення хімічних рівноваг в четверній системі W-С-Н-О та 

побудова її діаграми стану з областю, де WC існує в рівновазі тільки з газовим 

середовищем, наукове обґрунтування на її основі шляхів покращення процесів 

отримання WC газофазним навуглецюванням без домішок W, W2C або вільного 

вуглецю та екології виробництва; визначення умов формування заданої структури 

при спіканні зносостійких композитів різного призначення з WC газофазного 

навуглецювання і підвищення ефективності їхнього використання є актуальною 

науковою і практичною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась у відділі спікання твердих сплавів і вольфрамовмістних 

композитів згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту надтвердих 

матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України в рамках бюджетних тем: 1.6.7.0456 

«Исследование гетерогенных реакций в процессе восстановления-науглероживания 

тугоплавких металлов в смесях их оксидов» ( № держреєстрації 0101U004589); ІІІ-

30-05 «Розвиток наукових основ формування структури вольфрамо-кобальтових 

твердих сплавів з підвищеними фізико-механічними властивостями на основі 

енергозберігаючих технологій» (№ держреєстрації 0105U008088); ІІІ-65-07 

«Розробка наукових принципів формування в зернистих надтвердих композитах 

високомодульних скелетних структур з заданим рівнем пластичної деформації та 

роботи руйнування» (№ держреєстрації 0107U002812); ІІІ-99-10 «Дослідження та 

оптимізація технологічних параметрів формування ультратвердих матеріалів з 

гібридною алмазною основою та зносостійкого композитного наповнювача матриць 

робочих елементів геологорозвідувального інструменту» (№ держреєстрації 

0110U001985); III-2-14 «Створення наукових засад технології виготовлення твердих 
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сплавів з трансформованим карбідним скелетом та встановлення кореляційних 

зв’язків характеристик скелета з фізико-механічними та експлуатаційними 

властивостями виробів» (№ держреєстрації 0114U001511). 

Мета досліджень – визначити закономірності утворення карбіду WC при 

газофазному навуглецюванні WO3 до карбіду WC в четверній системі W-C-H-O, 

обґрунтувати на її основі способи отримання порошків карбіду вольфраму WC без 

домішок і встановити особливості структуроутворення при спіканні з нього 

зносостійких композитів різного призначення. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання: 

– провести розрахунки рівноважного стану простих речовин, подвійних і 

потрійних сполук та їхніх сумішей на очікуваних квазібінарних розрізах 

систем C-H-O, C-W-H, C-W-O, O-W-H, побудувати політермічні розрізи в них, 

виконати їхню тріангуляцію та визначити у четверній системі W-С-Н-O 

область, в якій WC знаходиться в рівновазі лише з газовою фазою (без 

домішок W, W2C і C); 

– обґрунтувати найбільш перспективні способи отримання WC без домішок 

W, W2C і C при газофазному навуглецюванні порошків WO3 або W до WC; 

– визначити закономірності газофазного навуглецювання порошків WO3, 

вольфраму та суміші WO3 з NiWO4 до WC у закритому і проточному реакторах;  

– виготовити газофазним навуглецюванням дослідні партії порошків WC 

різних зернистостей, визначити їхні властивості та особливості 

структуроутворення при спіканні з них зносостійких композитів різного 

призначення; 

– впровадити технологію виробництва газофазним навуглецюванням 

порошків карбіду вольфраму різних зернистостей і сумішей WC зі 

зв’язуючим металом на ДНВП «Алкон-твердосплав»; 

– визначити ефективність використання WC газофазного навуглецювання в 

алмазних бурових коронках в якості зносостійкого наповнювача; 

Об'єкт дослідження – процеси отримання карбіду вольфраму WC 

газофазним навуглецюванням. 
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Предмет дослідження – закономірності утворення карбіду WC при 

газофазному навуглецюванні WO3 в четверній системі W-C-H-O і особливості 

структуроутворення при спіканні зносостійких композитів на його основі. 

Методи дослідження. Дослідження процесів газофазного навуглецювання 

здійснювали в спеціально створеному лабораторному реакторі, який працює як в 

закритому, так і в проточному режимах, а також в низькотемпературній та 

високотемпературній промислових печах. Фазовий склад продуктів 

навуглецювання визначали рентгенівським методом. Морфологію і структуру 

частинок продукту навуглецювання і особливості структуроутворення в твердому 

сплаві досліджували методами оптичної та електронної мікроскопії. Механічні 

властивості оцінювали шляхом визначення руйнуючого навантаження під час 

стискання крупних частинок карбіду вольфраму. Мікротвердість крупних 

частинок карбіду вольфраму та його зерен у твердому сплаві вимірювали методом 

індентування. Експлуатаційні випробування алмазних бурових коронок з 

наповнювачем WC газофазного навуглецювання проводили при бурінні 

свердловин в породах IX-X категорії буримості. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше на основі визначення політермічних квазібінарних розрізів і 

тріангуляції потрійних систем С-Н-О, C-W-H, C-W-O та O-W-H побудовано 

просторові елементи (концентраційні тетраедри) чотирьохкомпонентної діаграми 

стану W-C-H-O для інтервалів температур 1000-1324, 1325-471, 1472-1600, 1601-

1841, 1842-2323 °С. 

2. Вперше встановлено, що карбід WC знаходиться в рівновазі зі стабільними 

газовими компонентами CO і Н2, тобто без домішок С, W2C або W, лише при 

температурах 1000-2323 °С, коли вміст W, C і Н в даній системі знаходиться на 

площині WC-CO-H четверної системи W-C-H-O. 

3. Вперше показано, що з точки зору термодинаміки карбід WC без домішок 

W, W2C і C в системі W-C-H-O можна отримувати багатьма способами, лише 

забезпечуючи співвідношення вихідних компонентів відповідно до 6 типових 
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реакцій, в результаті яких при температурах 1000-2323 °С склад продуктів реакції 

відповідає площині WC-CO-H четверної системи W-C-H-O. 

4. Вперше встановлено явище самочинного руйнування полікристалічних 

шаруватих частинок WC/W2C, пов’язане з дією під час навуглецювання 

внутрішніх напружень, які утворюються внаслідок різниці параметрів кристалічних 

ґраток карбідів WC та W2C, їхніх к.т.р. та відношення питомих об’ємів, й визначено 

їхній критичний розмір (~ 300 мкм), вище якого це явище має місце. 

5. Дослідженням особливостей структуроутворення при взаємодії частинок 

WC газофазної карбідизації розміром 80/40 мкм з вольфрамокобальтовим і 

кобальтовим розплавами вперше показано, що за час витримки послідовно 

відбувається кілька термічно активованих процесів: огранення частинки WC до 

поліедричного стану, перетворення в ній кількох зовнішніх границь WC-WC у 

прошарки зв’язки, майже повне розділення частинки на окремі, розділені 

прошарками зв’язки, зерна з досконалою огранкою, що при відповідній кількості 

рідкої фази в сплаві дозволяє створювати або зносостійкі пористі самочинно 

структуровані матеріали, або компактні композити з заданою неоднорідністю 

розподілу тугоплавкої складової. 

Практичне значення отриманих результатів.  

1. Вперше встановлено, що для забезпечення однорідного розподілу вмісту 

вуглецю в суміші WC-Ni при виготовленні її з використанням товстого (60 мм) 

шару насипки з WO3+xNiWO4 необхідно забезпечити назустріч спадаючому 

потоку CH4 висхідний потік СО від дна контейнера до поверхні засипки за 

рахунок взаємодії WО3 та NiWO4 з графітовими підкладками контейнера. В 

результаті раціонального розміщення графітових підкладок у контейнері вдалося 

підвищити продуктивність процесу виготовлення однорідної середньозернистої 

суміші WC з нікелем до 2,5 разів та забезпечити виготовляння з неї 

високозносостійких деталей пар тертя, що змащуються водою, бензином, гасом та 

іншими малов’язкими рідинами. 

2. Вперше показано, що в промислових відкритих реакторах 

середньозернистий порошок WC можна отримувати прямим газофазним 
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навуглецюванням WO3 метано-водневою сумішшю і зустрічним 

навуглецюванням газом СО, тоді як надкрупнозернистий (> 50 мкм) порошок WC 

через кінетичне гальмування дифузії вуглецю в частинку вольфраму і плавлення 

WO3 можна отримати лише комбінованим способом: отримання 

надкрупнозернистого порошку вольфраму при 1000-1300 °С у закритому реакторі 

з наступним навуглецюванням W при 2200-2300 °С у проточному реакторі. 

3. Розроблено і впроваджено на ДНВП «Алкон-твердосплав» технологічну 

інструкцію отримання порошків WC з несферичними частинками розмірами < 40, 

80/40, 125/80, 160/125, 200/160 мкм і напівкарбіду W2C з оболонкою WC 

розмірами 250/200, 315/250 мкм. Отримано патент: «Спосіб отримання 

гектомікронного порошку субкарбіду вольфраму W2C, вкритого оболонкою з 

карбіду вольфраму WC». 

4. Випробуваннями при бурінні геологорозвідувальних свердловин в ГРЕ 

«Кривбасгеологія» встановлено, що зі збільшенням розміру частинок газофазного 

WC від 80/63 до 200/160 мкм в матриці ефективність буріння підвищується до 2,5 

разів за рахунок як збільшення швидкості буріння, так і зменшення інтенсивності 

зношування робочих елементів коронки шламом. Надкрупнозернисті порошки 

WC газофазної карбідизації рекомендовано до використання в алмазних бурових 

коронках. 

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі наведені результати 

досліджень, які були виконані особисто або за безпосередньої участі автора. 

Формулювання наукової проблеми, мети, задач дослідження, узагальнення  

результатів, формулювання висновків здійснено разом з науковим керівником. 

Особистим внеском автора є: аналіз літературних джерел за напрямком 

досліджень, термодинамічні розрахунки, підготовка та виконання основних 

експериментів з газофазного навуглецювання метано-водневою сумішшю порошків 

WO3, WO3+хNiWO4, W, обробка рентгенограм продуктів навуглецювання. 

Електронно-мікроскопічні зображення порошків у характеристичному 

випромінюванні отримано спільно з д .ф.-м. н. В. М. Ткачем. Визначення фізико-

механічних властивостей частинок порошків WC виконано спільно з к. т. н. 
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Л. І. Александровою. Статистичну обробку даних виконано разом з к. т. н. 

Н. В. Литошенко. Випробування крупнозернистих частинок WC в алмазних 

бурових коронках здійснено з к. т. н. О. М. Ісонкиним.  

Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені та 

обговорені на 7 наукових всеукраїнських і міжнародних конференціях: 

«Породоруйнівний та металообробний інструмент – техніка та технологія його 

виготовлення та застосування», 2006, 2009, 2010, 2017 рр., с. Морське, АР Крим; 

10-та Міжнародна науково-технічна конференція «Новые материалы и 

технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные 

покрытия, сварка», 2012 м. Мінськ, Білорусь; III Всеукраїнська конференція 

молодих вчених та спеціалістів «Надтверді, композиційні матеріали та покриття: 

отримання, властивості, застосування», 2006 р., м. Київ; Міжнародна конференція 

«Форум гірників-2015», 2015 р., м. Дніпропетровськ. 

Дисертаційна робота в повному обсязі обговорена та схвалена на XX 

Міжнародній конференції «Породоруйнівний та металообробний інструмент – 

техніка та технологія його виготовлення та застосування», 22 вересня 2017 р., 

м. Трускавець, Україна, та в Інституті проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича НАН України, м. Київ, Україна, 13 червня 2018 р. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 друкованих праць, 

серед яких 3 статті у виданнях, що належать до наукометричних баз, 3 статті у 

фахових виданнях, 7 публікацій за матеріалами міжнародних конференцій та 

роботи апробаційного характеру, 1 патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 6 розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел із 130 найменувань, 7 додатків. 

Робота викладена на 168 сторінках, містить 96 рисунків, 15 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

 

Вперше карбід вольфраму W2C був отриманий Анрі Муасанoм у 1896 році 

відновленням оксиду вольфраму WO3 вуглецем із цукру у розробленій ним 

(1892 р.) електродуговій печі з графітовими електродами, з температурою нагріву 

до 3500 °С [1, 2]. Висока температура сприяла не тільки плавленню карбіду, а й 

його розкладанню, тому у злитку завжди був присутній вільний вуглець (графіт). 

Пізніше отриманням карбіду WC при температурі 2200 °С займалися Войтлендер 

і Ломан [3], проте вони отримали лише евтектичну суміш карбідів W2C-WC. У 

подальшому карбід вольфраму WC виготовляли в лабораторії фірми Osram 

Research Company в Берліні, де дослідницькою групою F. Scaupy у 1922 р. 

отримано перші тверді сплави. У подальшому фірмою Krupp Widia (Німеччина) 

[4–6, 9, 12] на основі досліджень F. Scaupy виготовляли тверді сплави серійно. На 

теперішній час у виробництві вольфрамових спечених твердих сплавів 

використовується 35 тис. тонн на рік карбіду вольфраму WC [7–9]. Особливо 

великі обсяги карбіду WC використовуються в бурових твердосплавних і 

алмазних інструментах, парах тертя, що змащуються малов’язкими рідинами, 

апаратах високого тиску [10–27]. 

 

1.1. Система W-C 

 

Дослідженнями діаграми стану подвійної системи W-C займалися M. 

Hansen, O. Ruff, W.P. Sykes, В. Н. Еременко, Т. Я. Великанова, E. Rudy та J. R. 

Hoffmann, R. V. Sara, S. V. Nagender Naidu, А. С. Курлов та А. І. Гусєв. [12-15, 28-

31]. На теперішній час узагальнена діаграма W-C має вигляд, як зображено на 

рис. 1.1 [29-31]. З детальним описом фазових співвідношень та перетворень у цій 

системі можна також ознайомитись у монографіях: Р. Кіфера [12,13], Е. Стормса 

[32], Г. В. Самсонова [33], В. І. Третьякова [14, 15], Е. Ласнера [5], Ф. І. Чаплигіна 

[34], А. С. Курлова [35]. 
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Діаграма стану системи W-C, 

що зображена на рис. 1.1 [28, 29] 

містить дві евтектики: W+W2C, 

W2C+WC та три проміжних 

сполуки: βW2C, γWC1-х та WC, який 

має важливе технологічне значення 

для виробництва твердих сплавів. 

Фаза W2C має три температурно-

залежних модифікації (β, β’, β’’) з 

температурами переходу β’-β’’ – 

2100–2140 °C; β’-β – 2490 °C. WC практично не має області гомогенності по 

вуглецю і є стабільним до 2750 оС. Найменше відхилення вмісту вуглецю в WC 

від стехіометричного складу (6,13 % (за масою) або 50 % ат.) призведе до появи 

W2C або домішку графіту. З цієї причини отримати у промислових умовах 

монокарбід вольфраму із стехіометричним вмістом вуглецю складно, а первинний 

продукт для отримання твердих сплавів з кобальтом або нікелем, як правило, 

завжди може містити або надлишок вуглецю, або карбід W2C. 

 

1.2. Способи отримання порошків карбіду вольфраму WC 

 

 Виділяють п’ять основних способів отримання порошку карбіду вольфраму 

WC [8, 12–15, 33, 36], серед яких: 1 – прямий синтез із елементів; 2 – сумісний 

процес відновлення і навуглецювання твердим або газофазним карбідизатором; 3 – 

хімічне виділення карбідної фази із вуглецевих феросплавів або розплавів (метод 

розчинення) або саморозповсюджуючийся високотемпературний синтез у розплаві; 

4 – хімічне або фізичне осадження із газової фази; 5 – електроліз розплавів 

відповідних солей. Всі інші методи є технологічними модифікаціями існуючих 

способів, які працюють у малопромисловому або лабораторному масштабах. 

Прямий синтез із елементів – це найпоширеніший спосіб отримання 

порошків карбіду вольфраму WC, який передбачає термічну обробку суміші 

 

Рис. 1.1. Діаграма стану системи W-C 
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порошків металічного вольфраму чистотою 99,9 % з дуже чистим порошком 

вуглецю (ламповою сажею) взятих у стехіометричному співвідношенні 6,13 % (за 

масою) з урахуванням всіх технологічних втрат вуглецю. Суміш нагрівають у 

захисній атмосфері. Прямий синтез розділяють на низькотемпературний (1300-

1600 оС) – ним отримують частинки розміром від субмікронного до 12 мкм, і 

високотемпературний (1800-2200 оС) – отримують частинки розміром від 12 до 

20 мкм, зрідка до 30 мкм або при навуглецюванні монокристалічних частинок. 

При прямому синтезі з елементів реакції утворення карбіду вольфраму має 

вигляд: W+C=W2C та W+C=WC. Вміст загального вуглецю в порошках WC 

коливається від 6,0 до 6,2 % (за масою) (залежно від розміру частинок), в крупних 

частинках досягає 5,9 % (за масою), а вміст вільного вуглецю досягає 0,1 % (за 

масою). У 1988 р. Юнксі [120] досліджував за допомогою електронного 

мікроскопу суміші для навуглецювання (W+C) приготовлені у кульовому млині та 

показав, що при використанні дрібнодисперсних порошків W частинка вольфраму 

повністю обліплена сажею. Водночас, при приготуванні суміші з 

крупнозернистих (до 30 мкм) порошків вольфраму, для збереження їхніх розмірів 

застосування малого часу змішування або відсутність розмелу призводили до 

отримання суміші, в якій не всі частинки вольфраму були покриті сажею. Це 

призводило до того, що спостерігалися скупчення вуглецю та вольфраму, що в 

подальшому призводило до забруднення порошків карбіду вуглецем, W або W2C. 

Прямий синтез з елементів широко використовується на крупних 

підприємствах у прохідних або індукційних печах з водневою атмосферою: 

Кіровоградський завод твердих сплавів (Росія) [37]; Wolfram Bergbau-und Hütten 

GmbH (Австрія) [38]; TIMA Tungsten GmbH (Німеччина) [39]; Metal Tech Ltd 

(Ізраіль) [40]; H.C. STARCK (США) [41]; Xiamen Tungsten Co. Ltd. (Китай) [42]; 

TaeguTec (Корея) [43]. 

Перевагою методу прямого синтезу з елементів є те, що навуглецювання 

при високих температурах приводить до видалення значної кількості домішок з 

порошку карбіду вольфраму, та удосконаленню субструктури зерен карбіду 
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вольфраму, зниженню їхньої активності, що було продемонстровано в роботах І. 

І. Івенсена зі співробітниками, В. П. Бодаренко зі співробітниками. 

Cумісний процес відновлення-навуглецювання твердим вуглецем (пряме 

навуглецювання) застосовують для навуглецювання оксиду вольфраму (WO3) або 

вольфрамової кислоти (H2WO4) для отримання субмікронних (< 1 мкм) порошків 

WC [1–3]. В даному випадку навуглецювання відбувається газом СО, а склад 

газового середовища залежить від температури навуглецювання. Загальна реакція 

навуглецювання має вигляд: WO3+3C=WC+CO+СО2. Кількість необхідного вуглецю 

для її проходження становить 80–90 %. Необхідна температура становить 1000 °С 

[1]. З практичної точки зору цей процес є бажаним, але відмінності в температурах 

відновлення оксиду вольфраму (800–1000 °С) та навуглецювання (1200 °С) 

призводять до того, що складно контролювати розмір частинок і вміст вуглецю в 

одній операції [3].  

У цьому методі виділяють два способи: 1 спосіб – швидке карботермічне 

відновлення при 1500–2000 оС проводять у високочастотних індукційних печах. При 

використанні цього способу важко контролювати розміри частинок; 2 спосіб – 

(запропонований Miyake et al.) двохстадійний процес у печі, що обертається при 

температурі 1350 оС у N2; реакція має вигляд WO3 + (3-х)С  WCх + С + СО та при 

1650 оС у Н2 реакція WCх+ (l-x)C  WC; температури першої та другої стадій 

можуть досягати 1600 та 2000 °С за потреби. Застосування двохстадійної схеми 

дозволило уникнути утворення леткого WO2(OH)2 на першій стадії, як це буває у 

водневій атмосфері, та отримувати частинки карбіду вольфраму з середнім розміром 

0,15 мкм та питомою поверхнею 3,0-3,5 м2/г. Цей спосіб був запатентований в Японії 

[4] та використовується дотепер [5, 6]. 

Оксид вольфраму або вольфрамова кислота можуть бути відновлені та 

навуглецьовані до WC газофазними карбідизаторами CO та СН4 [7–10]. Так, 

якщо для навуглецювання металічного вольфраму вуглецем С необхідна 

температура більше 1000 °С [1], то відновлення і навуглецювання оксиду 

вольфраму WO3 та вольфрамової кислоти може відбуватися при нижчих 
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температурах. Як правило, газова фаза буде складатися із суміші СО/СО2, а 

температура становить 800–1000 °С [7, 8]. При цьому, залежно від 

співвідношення СО/СО2 та температури, процес відновлення WO3 проходить всі 

стадії з утворенням оксидів W20O58, W18O49, WO2 до W, а згідно з діаграмою 

Келогана і Морріса (рис. 1.2) [7] навуглецювання може відбуватися як з оксиду  

W18O49, так й із WO2. 

Загальні реакції, відновлення-

навуглецюваня газом СО мають вигляд:  

MeO+3CO=MeC+2CO2, 

Me+2CO=MeC+CO2. 

Якщо процес відбувається в присутності 

графіту, то при температурі більше 1000 °С 

відбувається регенерація СО за реакцією 

Белла-Будуара: СО2+С=2СО. A. K. Basu та F. 

R. Sale [7] дослідили зміну маси WO3 в 

залежності від температури і часу ізотермічної витримки і встановили, що 

стабільне отримання карбіду може відбуватися лише в діапазоні 900–1000°С. 

Зниження температури до 700 °С призводить до того, що карбід можливо 

отримувати в перші 400 хв, а далі відбувається повторне окислення. Слід 

зазначити, що при відновленні-навуглецюванні газом СО форма частинок карбіду 

вольфраму буде наслідувати форму частинок оксиду, з якого він утворюється, 

наприклад: при прямому навуглецюванні оксиду W18O49 будуть утворюватися 

кристали карбіду у вигляді вус, завтовшки до 1 мкм; з WO2 – агломерати 

сферичної форми, міцність яких і розміри зі збільшенням температури 

зростатимуть.  

Відновлення і навуглецювання суміші оксидів WO3 з NiO або з СоО має 

важливе технологічне значення, оскільки дозволяє отримувати рівномірну суміш 

карбіду вольфраму зі сполучним металом (Ni або Со), переробляти хіміко-

термічним способом лом твердих сплавів марок ВН або ВК [11]. 

 

Рис. 1.2. Діаграма Келлогга та Морріса 

системи W-C-O при 927 °С […] 
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 Відновлення нікелю відбувається значно раніше і сприяє активному 

розпаду СО або СН4 та осадженню вуглецю на частинках W і відповідно знижує 

температури навуглецювання. У випадку використання СО необхідно знижувати 

його вміст до 80 % для запобігання його надмірному розпаду. 

При такому співвідношенні та температурі 850 °С вдається провести 

навуглецювання і отримати суміш WC-Ni. Для навуглецювання WC-Co 

температуру інколи піднімають до 950 °С.  

Використання замість СО метано-водневої суміші для навуглецювання 

металічного вольфраму або оксиду вольфраму чи його суміші зі сполучним 

металом робить керування процесом значно гнучкішим і дозволяє застосовувати 

його в широкому температурному інтервалі відповідно до рівноважної 

концентрації метану у водні при заданій температурі.  

В роботах [16,17] були встановлені склади метано-водневої суміші, які при 

температурі 800–1300 оС забезпечували навуглецювання вольфраму до 

стехіометричного вмісту вуглецю в карбіді по реакції: W + CH4 = WC + 2H2. 

Вміст СН4 в метано-водневій суміші, нижче розрахованого по реакції СН4 

С+2Н2, гарантує відсутність вільного вуглецю в готовому продукті незалежно 

від тривалості витримки при даній температурі. 

На початку метано-водева суміш використовувалась для 

донавуглецьовування твердих сплавів у процесі спікання [55, 57]. У подальших 

дослідженнях В.П. Бондаренка [  ] вона застосовується для відновлення-

навуглецювання сумішей оксидів вольфраму з кобальтом або нікелем при 

отриманні як дрібнодисперсних з великою питомою поверхнею, так і 

середньозернистих сумішей WC-Co (або Ni) у промисловому масштабі. Окремі 

досліди з отримання високоактивних порошків WC (нано розмірних) проводяться 

і по теперішній час [56, 61–70], але в цих роботах використовуються наважки 

оксидів ~2 г, знижуються температури аж до 750 °С, а вміст метану у газовій 

суміші – до 5 % (за об’ємом) та проводять прицезійне регулювання температури 

та вмісту метану у водні, застосовуючи при цьому аналіз складу газового 
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середовища на виході із реакційної зони методом газової хроматографії [55-59]. 

Досліди проводять у кварцевих або алундових трубках діаметром 20 мм. 

Високодисперсний стан отримуваних карбідів досягався за рахунок використання 

порошку WO3, який складався із частинок розміром менше 100 нм з розміром 

кристалітів менше 50 нм або паравольфрамату амонію, який через постійний розпад 

підтримує висоактивний стан наважки порошку в реакційній зоні. Важливим також 

було застосовувати сухий водень і підтримувати суху атмосферу для запобігання 

утворенню леткого WO2(OH)2, який є відповідальним за ріст зерен вольфраму. 

Дослідженням кінетики процесу навуглецювання вольфраму до карбіду 

вольфраму метаном займалися, Charles S F. та Davidson,  

Хмічний синтез із парової фази [5, 12] (The Chemical Vapor Reaction Process 

(CVP)) – це процес, який базується на хімічній паровій реакції між металовмісною 

сполукою (гексахлод і фторид вольфраму) і вуглецевмісною газовою сумішшю 

(СН4/Н2).  

WF6+3H2+CH4=WC+6HF 

WCl6+3H2+CH4=WC+6HCl 

W(CO)6+3H2+CH4=WC+3CO2+H2O 

Основна ціль процесу – отримати однорідний порошок з вузьким 

розподілом за разміром зерен в діапазоні від 3 до 500 нм.  

Дослідження [38,39] цікаве тим, що частинки WC отримують через стадію 

утворення W2N, WS2, WP. Питома поверхня після навуглецювання досягала 

26 м2/г, але такі дослідження проводилися з вихідною наважкою WO3 до 0,4 г.  

Саморозповсюджувальний високотемпературний синтез у розплаві (метод 

розчинення) — це унікальний, так званий «Макро-процес» [47,48]. В ньому 

відбувається синтез WС безпосередньо з рудного концентрату. Суміш одного з 

рудних концентратів (шеєліт, вольфраміт, феровольфрам або їхня суміш) з Fe3O4, 

Al, CaC2 взаємодіють по екзотермічній реакції після ініціації (підпалу). В 

результаті формується розплав, який містить WC, Fe, CaO, Al2O3. Металеві 

компоненти накопичуються в нижній частині розплаву, а оксидні в менш 

щільному шлаку – на поверхні. Процес являє собою алюмотермічне відновлення 



25 

 

заліза в оксиді вольфраму. Металічний вольфрам сформований серед розплаву 

заліза – навуглецьований і через обмежену розчинність у залізі кристалізується. 

Замість заліза може використовуватись марганець. Відбуваються наступні реакції: 

3Fe3O4+8Al → 9Fe +4Al2O3 

MeWO4+2Al+CaC2 → Me+WC+CaO+Al2O3 

6CaWO4+3CaC2+10Al → 6WC+9CaO+5Al2O3 

 Реагенти підібрані таким чином, щоб створити екзотермічну реакцію, яка 

підтримує сама себе приблизно в 2500 оС. Завантаження реагентів складає 

72 тонни, реакція відбувається за 60 хв, при цьому отримують 22 тони WC. 

Отриманий WC складається з крупних (до 1 мм) монокристалітів WC, які не 

мають субзере і містять приблизно 0,25% заліза, 0,01 % титану, танталу, ніобію; 

вміст вуглецю стехіометричний, відсутній азот і вільний вуглець. Такі карбіди не 

містять субзерен, що підвищує межу їхньої міцності. Недоліком методу є те, що 

розмір кристалів WC ніяк не регулюються, і відбувається забруднення 

навколишнього середовища солями важких металів. 

 Поряд з кінетичними дослідженнями процесів газофазного навуглецювання 

важливе значення мають термодинамічних розрахунки. Питаннями 

термодинаміки процесу навуглецювання займалися Н. К. Васкевич, В. К. Сенчіхін 

та В. І. Третьяков [12], В. П. Бондаренко з Е. Г. Павлоцькою [55], T. Iwai та I. 

Takahashi [53], A. E. Morris [52]. Як правило, автори проводили термодинамічні 

розрахунки енергії Гіббса (G0
T) та константи рівноваги (Kp), в системах W-C-H 

та W-C-O для окремих реакцій, а також активності вуглецю (аС) в газовій фазі для 

реакції навуглецювання вольфраму вуглець вміщуючими газами. Н. К. 

Васкевичем та інш. на основі розрахунків активності вуглецю (аС) в газовій фазі 

було показано, що навуглецювання сумішшю СН4/Н2 є термодинамічно більш 

вигідним ніж чистим вуглецем або сумішшю СО/СО2,тому що активність вуглецю 

у суміші СО/СО2 порівняно з сумішшю СН4/Н2 зі збільшенням температури 

зменшується. Якщо аС<1 у газовій фазі менше одиниці буде відбувати 

зневуглецювання і навпаки, якщо аС>1 буде відбуватися виділення вуглецю. 
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1.3. Дифузія вуглецю в компактний вольфрам при навуглецюванні 

 

Дослідження фізико-хімічних процесів дифузії вуглецю в щільний вольфрам 

має важливе технологічне значення, яким було присвячено низку робіт [1-16]. Це 

пов’язано з тим, що процес навуглецювання складається з декількох етапів: 1 – 

адсорбція або десорбція атомів вуглецю на поверхню нагрітого вольфраму; 2 – 

утворення вуглецевих кластерів; 3 – утворення поверхневого карбіду 

стехіометричного складу вуглець-метал з міцним зв’язком; 4 – дифузія вуглецю в 

об’єм твердого тіла або з об’єму до поверхні; 5 – десорбція вуглецю з поверхні. 

Кожен з етапів процесу навуглецювання характеризується своєю енергією 

активації. Знання енергій активації має важливе теоретичне і практичне значення, 

оскільки надає можливість встановити ланку, яка лімітує весь процес 

навуглецювання [Криштал 1959], особливо це стосується процесів 

навуглецювання металів. Лімітуючою ланкою вважають ту стадію процесу, 

енергія активації якої близька до енергії активації процесу в цілому. 

Г. С. Креймер, Л. Д. Ефрос, та Е. А. Воронкова [1] досліджуючи, процес 

утворення карбіду вольфраму WC з вольфраму, вивчали дифузію вуглецю в 

щільний вольфрам при нагріві зразків у контакті з сажою в атмосфері 

вуглецевмісних газів. Вони показали, що дифузійний шар, який утворюється на 

поверхні зразка, складається із двох фаз – WC і W2C, причому спочатку на 

поверхні утворюється фаза WС, із якої вуглець дифундує всередину з утворенням 

шару фази W2C. Знаючи перепад концентрації вуглецю з поверхні до W2C їм 

вдалося оцінити енергію активації процесу дифузії вуглецю у вольфрам, яка за 

даними [1] складає 1123 ккал/г·атм., а коефіцієнт дифузії при температурі 

2500 оС дорівнює 3,8·10-5 см2/с і описується рівнянням 

𝐷 = 2,5 ∙ 104𝑒
−56000

𝑇 , [
см2

с
].    (1.1) 

З формули (1.1) видно, що швидкість процесу навуглецювання буде 

залежати від швидкості дифузії вуглецю, яка відбувається з поверхневого шару 

WC всередину частинки вольфраму. 
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Г. В. Самсонов [2] продовжив дослідження з утворення карбідів, боридів і 

нітридів перехідних металів з метою встановлення впливу електронної будови 

взаємодіючих атомів на дифузійні константи і вимірюючи товщини дифузійних 

шарів розрахував теплоти активації бору і вуглецю в Ti, Zr, Nb, Ta, Mo, W і 

встановив, що найбільшу енергією активації дифузії бору і вуглецю в перехідні 

метали має вольфрам, причому, порівнюючи енергії активації дифузії бору і 

вуглецю між собою, дійшов важливого висновку, що дифузія вуглецю і бору в 

вольфрам є хімічною реакцією, тобто процесом реактивної дифузії. Ним також 

було спостережено і доведено рентгенофазовим і хімічним аналізом, що тонкий 

шар на поверхні дифузної зони є карбід WC. На основі цих даних ним було 

розраховано теплоту утворення W2C, яка складає 39,52±1,34 ккал/моль. Слід 

зазначити, що в роботі [3] було встановлено, що при високих ≥2600 °С 

температурах навуглецювання, часі ізотермічної витримки до 90 секунд, зі 

швидкістю підйому температури від 10 до 1500 К/с утворюється суцільний 

тонкий поверхневий шар карбіду, який може складатися з фази W2C.  

Раніше вважалося [4], що найбільш повільним та енергетично важким є 

процес на границі між W2C і металом, але в роботі [5, 6] на основі 

експериментальних даних по дифузії вуглецю у вольфрам було встановлено 

важливий факт, що загальну швидкість дифузії лімітує перехід атомів вуглецю з 

поверхні в об’єм вольфраму. Автори роботи кількісно оцінили розчинення 

поверхневого вуглецю в кристал W на грані (100) при температурі від 1600 до 

2073 К. Вони встановили, що енергія активації розчинення вуглецю досить велика 

і становить 5,0 eV, що перевищує енергію активації об’ємної дифузії вуглецю у 

вольфрам майже  в 2 рази і дорівнює 2,55 eV. Таке явище характерне і для систем 

Mo-C, Ta-C [7, 8]. В цих роботах автори на прикладі системи Mo-C показали 

важливий, з точки зору технології, результат: що якщо сформувати на поверхні 

(100) Мо граничну концентрацію вуглецю, відбувається зниження 

температурного порогу дифузії вуглецю в об’єм молібдену на ~400 К (аж до 

950 К). Автори пояснюють це тим, що на поверхні (100) Мо існують два типи 

адсорбційних центрів з енергією активацій розчинення, які сильно відрізняються. 
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Тобто спочатку відбувається «заповнення» центрів із сильною енергією активації, 

коли атом вуглецю розташовується між чотирма атомами молібдену, а потім 

заповнюються центри зі слабким зв’язком і, таким чином, знижують 

температурний поріг. Це явище характерне і для інших систем метал-вуглець, 

зокрема W-C [10]. Так в роботі [10] було уточнено значення енергії активаії 

переходу вуглецю в об’єм, яка дорівнює 4,6 eV. 

Тривалість процесу навуглецювання можна оцінити розв’язуючи дифузійну 

задачу із застосуванням ІІ Закону Фіка [12, 13, 15, 16], який показує зміну 

концентрації дифундуючого елемента в залежності від часу та координати: 
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У більш простому випадку, з формули (1.2) глибина або час 

навуглецювання при дифузії в одному напрямку можуть бути оцінені за 

формулою: 

 

𝑙 = (2 ∙ 𝐷 ∙ 𝜏)−1/2,      (1.3) 

 

 де l – фронт дифузії (глибина проникнення), 𝜏 – час, D – коефіцієнт дифузії. 

Слід зазначити, що перші три етапи процесу навуглецювання вольфраму, 

згадані вище, будуть також визначатися кінетикою топохімічних реакцій [17, 18]. 

Це призводитиме до того, що зародки карбідної фази, які утворюються на поверхні 

та ростуть у різних напрямках, будуть формувати специфічний рельєф поверхні 

карбідної частинки [19, 20], утворення пір під час руху речовини при 

навуглецюванні W2C до WC, хоча в [12] зазначається, що можливо процес 

навуглецювання W2C до WC може відбуватися шляхом перебудови – зсуву атомів 

в кристалічній гратці.  
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1.4. Механізм утворення карбіду вольфраму WC 

 з вольфраму та його оксиду WO3 та вплив різних факторів 

 

У роботах Скаупі (1927 р.) та Беккера (1928 р.) зазначалося, що незалежно 

від того, чи постачальником вуглецю є сажа або графіт (прямий синтез із 

елементів), або вуглецевмісні гази (газофазний синтез), процес навуглецювання 

відбуватиметься через газову фазу [12]. Це було підтвердженно дослідженнями з 

навуглецювання порошку вольфраму у 

контакті з сажою в інертному, вакуумному і 

водневому середовищах [5]. Навуглецювання 

у вакуумі або інертному середовищі завжди 

дуже повільне і, як правило, не завершується, 

а значна частина вуглецю не вступає в 

реакцію. У даному випадку транспорт 

вуглецю здійснюється поверхневою дифузією 

і цей процес дуже повільний через те, що 

необхідно здолати велику дистанцію.  

Г. А. Меєрсоном був роз’яснений 

механізм переносу атомів вуглецю з частинок 

сажі або через вуглецевмісні гази на частинки вольфраму при карбідизації [51]. 

Він вважав, що застосування вуглеводнів для навуглецювання обумовлено тим, 

що процес здійснюється через газову фазу при умові, що рівноважна концентрація 

вуглеводнів над вуглецем більша, ніж над карбідом вольфраму. Хімічні реакції 

матимуть наступний вигляд: 

+
222

222

H2WCHC2W

НСН2С




     (1.4) 

або  

+
2

2

COWCW2CO

2COCOC




,      (1.5) 

 

Рис. 1.3. Рівноважні концентрації 

вуглеводнів над вуглецем і над 

карбідом вольфраму: 1 – СН4 над 

WC; 2 – СН4 над С; 3 – С2Н2 над С; 4 

– С2Н2 над W2С [14, 57] 
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Суми в реакціях (1.4) та (1.5) дорівнюють W + C = WC. Також може 

відбуватися і пряма реакція: 24 2HWCCHW  , при цьому метан повинен 

розпастись на вуглець і водень, а вуглець осісти на поверхню частинок вольфраму. 

Зазвичай, в якості вуглеводнів використовують метан (СН4) та ацетилен 

(С2Н2), але у чистому вигляді для навуглецювання вони не застосовуються, а 

беруть їх суміш з воднем з концентрацією близькою до рівноважної для заданої 

температури. Діаграма рівноваги для СН4 та С2Н2 представлена на рисунку 1.3 

[57, 59]. Це обумовлено тим, що вуглеводні 

розкладаються з виділенням вуглецю у вигляді сажі. 

Числові значення константи рівноваги (Kp) та 

рівноважні склади Н2–СН4, Н2–С2Н2 при різних 

температурах можна знайти в роботах [1–7, 55].  

При температурах < 1300 оС стійким є метан, а 

при температурах > 1300о С – ацетилен. Необхідно 

враховуючи той факт, що при високих температурах 

швидкість перетворення метану в ацетилен по реакції 

2СН4 = С2Н2 + 3Н2 (рис. 1.4) достатньо висока і 

відбувається гомогенно, тому для навуглецювання 

при високих температурах замість ацетилену можна 

використовувати метано-водневу суміш. 

Аналіз термодинаміки процесу навуглецювання вольфраму в різних 

середовищах [52, 55] виявив ряд переваг суміші H2/CH4 порівняно з СО/СО2 і 

твердим вуглецем. Суміш H2/CH4 характеризується більш високою активністю 

вуглецю в ході фазових перетворень WW2C та W2CWC. Активність вуглецю 

в суміші H2/CH4 збільшується зі збільшенням концентрації СН4 та температури 

процесу. Навуглецювання метаном спрощує контроль за вмістом вільного 

вуглецю, який може бути видалений шляхом відпалу порошку карбіду в суміші 

Н2+1 %СН4 при 1073-1173 К.  

 

Рис. 1.4. Температурна 

залежність граничної 

концентрації метану в суміші 

Н2+СН4: 1, 4 – термодинамічні 

розрахунки; 2, 3 – 

експериментальні дані 
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Оскільки вміст вуглецю в газовому середовищі визначає швидкість розпаду 

вуглеводнів і відповідно швидкість осадження вуглецю на частинки як це було 

описано в підрозділі 1.3, впливає на температуру навуглецювання і швидкість 

проникнення вуглецю в частинку. Аналізуючи рівняння (1.2) стає зрозумілим, що 

окрім поверхневої концентрації вуглецю швидкість процесу навуглецювання буде 

залежати від розмірів частинок та температури.  

Чим дрібніша частинка вольфраму, тим швидше буде відбуватися процес 

навуглецювання, тим нижче температура необхідна. Як правило, для дрібних 

частинок вольфраму застосовують температуру до 1600 °С, для крупних і 

особливо, монокристалічних – 2000–2200 °С [5, 12, 14, 59]. 

Внутрішня будова частинки (полікристал або монокристал) також здійснює 

значний вплив на швидкість карбідизації [5, 8]. Присутність границь зерен, 

поверхневих неоднорідностей, різного роду дефектів завжди є шляхами легкого 

проникнення вуглецю всередину частинки [16, 19, 20]. Температура 

навуглецювання впливає на енергію активації процесу і зі збільшенням 

температури швидкість дифузії збільшується по експоненційній залежності, яка 

описується рівнянням (1.2).  

Загалом при навуглецюванні частинки вольфраму виділяють три зони: 

металевий вольфрам – W (в центрі); дікарбід вольфраму – W2C (проміжний шар); 

монокарбід вольфраму – WC (зовнішній шар, що утворюється першим). 

Дослідження структурних перетворень, які відбуваються в частинці вольфраму з 

температурою при навуглецюванні займалися Хаара і Міяке [60]. Вони вивчали 

процес утворення карбіду вольфраму з вольфрамового порошку з розміром 

частинок 10–15 мкм (рис. 1.5), а також зміну розмірів частинок залежно від 

температури при навуглецюванні вольфраму розміром 0,6 мкм (рис.1.6). Так, за 

даними Хаара та Міякі, при температурі 1400 оС протягом 20 хв дрібнозернистий 

порошок полікристалічного вольфраму (середній розмір частинок 0,6 мкм) 

повністю перетворюється в карбід. Для отримання карбіду з крупного порошку 

(середній розмір частинок 10–15 мкм) вже необхідна температура 1600 оС і 

більше (рис. 1.5), причому при високих температурах відбувається не тільки ріст 
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зерен в крупних частинках (рис. 1.5, є), а і збільшення розмірів дрібних частинок 

(рис. 1.6, г). При відносно низьких температурах навуглецювання розміри 

частинок вихідного вольфраму і отриманого з нього карбіду вольфраму 

співрозмірні (рис. 1.6, б).  

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
є 

Рис. 1.5. Зміна структури зерен карбіду WС при карбідизації крупного (15  км) порошку вольфраму 

при різних температурах: a – 1000 оС; б – 1200 оС; в – 1300 оС; г – 1550 оС; д –1600 оС; є –1900 оС [60]. 
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г 

Рис. 1.6. Зміна розміру зерен WC при карбідизації дрібного (0,6 мкм) порошку вольфраму при 

різних температурах: а – вихідний вольфрам; б – 1400 оС; в – 1600 оС; г –1800 о С [60] 
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Отже, чим крупніше або дрібніше вихідний порошок вольфраму, тим 

крупніше або дрібніше отримують карбід. Проте, коли вихідний порошок 

вольфраму крупнозернистий, зерна карбіду вольфраму виходять більш 

дисперснішими при невисокій температурі навуглецювання (відбувається 

подрібнення зерен ), високі температури сприяють отриманню крупнозернистого 

карбіду.  

 

1.5. Вплив домішок на морфологію частинок карбіду вольфраму  

при навуглецюванні 

 

Відомо, що гетерогенні домішки негативно впливають на властивості 

твердих сплавів [1–3], оскільки є причиною різноманітних типів дефектів (пори, 

включення, скупчення зерен, локальний ріст зерен), тому їхній вміст повинен 

бути настільки малим, наскільки це 

можливо. Ці домішки потрапляють у 

твердий сплав з вихідних матеріалів, які 

використовують для виробництва 

вольфраму або карбіду вольфраму, 

внаслідок переробки рудних 

концентратів, вольфраммісткого скрапу 

або в процесі навуглецювання 

металевого вольфраму. 

Перш за все, до таких домішок 

відносять: Fe, Mn, Al, Mg, Na, K, Li, Ca, 

Si, As, P, S, Mo та іші. Загальний 

сумарний їхній вміст не повинен 

перевищувати 0,2 % (з розрахунку на 

WO3). Ці домішки порізному впливають 

на структуру частинок вольфраму, карбіду вольфраму та твердих сплавів, 

отримуваних з них. Під час відновлення WO3 їхній вміст мало змінюється, як 

 
а                       б 

 
в                        г 

 
д                        є 

Рис. 1.7. Морфологія частинок порошку 

карбіду волфраму: а – без домішок;                    

б – порошок карбіду з додаванням Са;                    

в – з додаванням Al; г – з додаванням Si;                 

д – з додаванням Na; є – з додаванням Li 

 

 

 



34 

 

правило, значна кількість домішок видаляється лише під час карбідизації при 

високих температурах. Це було показано в роботах Е. Ласнера, Ортнера, І. І. 

Івенсена та інших [4–10].  

Загалом необхідно відзначити, що домішки впливають нерівноцінно, як на 

розмір частинок WC, так і розмір зерен у частинках карбіду (рис. 1.7). У загальному 

випадку відбувається подрібнення зерен, водночас частинки можуть як 

збільшуватись, так і зменшуватись у розмірах. Домішки лужних металів, такі як Na, 

K, Ca, Li, у кількості (0,05…0,2 %) збільшують розмір частинок і зерен в них. 

Збільшують розмір частинок домішки кремнію (0,25) та алюмінію, розмір самих 

зерен в таких частинках подрібнюється. До подрібнення зерен призводять домішки 

сірки (0,05), яка завжди потрапляє в порошок разом із сажою. Si може міститися у 

вихідному WO3. Такі домішки, як Fe, Mo, Al призводять до збільшення дисперсності 

порошку вольфраму. Нерівномірний за розміром зерен карбід спостерігається при 

наявності підвищеного вмісту домішок P, B, Al, Si. 

Такі домішки, як вуглець, вольфрам з’являються у порошку WC під час 

навуглецювання. Надлишок вуглецю призводить до отримання графіту у 

твердому сплаві, а його нестача у карбіді – до утворення W2C, у наслідок чого 

формується крихка 1-фаза у сплаві. 

 

1.6. Властивості порошків карбіду вольфраму 

 

Властивості карбіду вольфраму, як речовини і складового компоненту 

твердих сплавів відомі давно і їх опис можна знайти в монографіях, довідниках, 

електронних базах мережі Інтернет [5, 8, 12, 14]. Водночас, властивості порошків 

карбіду вольфраму суттєво відрізняються між собою залежно від технології 

їхнього виготовлення. Властивості порошків карбіду вольфраму поділяються на 

дві групи: фізико-механічні та хімічні.  

До першої відносять: середній розмір частинок WC, розподіл частинок WC 

за розмірами, агломерованість, насипну густину та густину утрушування, питому 

поверхню, текучість, морфологію та мікроструктуру, субструктуру, криві 
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ущільнення, міцність частинок порошку при стиску [7], магнітну 

сприйнятливість, мікро- і нано- твердості. 

До другої відносять: вміст загального і вільного вуглецю, граничний вміст 

сторонніх елементів, вміст інгібіторів, каталітичні властивості. З цього слідує, що 

властивості частинок порошку WC будуть залежати як від технології їхнього 

виготовлення, так і від виду вихідної сировини та вмісту домішок. 

Найголовнішими параметрами порошків карбіду вольфраму є середній 

розмір частинок або зерен (одиничні кристаліти) WC та вміст загального і 

вільного вуглецю в них. Існує широкий діапазон термінів, які використовуються в 

літературі, щоб описати розмір зерна порошків карбіду вольфраму [5, 36]: Extra 

coarse, Coarse, Coarse/medium, Medium, Medium/fine; Fine, Very fine, Ultra-fine, 

Extra fine, Submicron; Microfine, Micrograin, Nanophase, Nanofine or Nanograin, 

Superfine. В загальному випадку зазначені терміни зернистості порошків карбіду 

вольфраму будуть класифікувати спечені тверді сплави за розмірами зерен. 

 

1.7. Вплив структури і властивостей мікрочастинок WC на структуру, 

фізико-механічні та експлуатаційні властивості твердих сплавів  

 

Розмір зерен WC є однією з найважливіших характеристик. Залежно від 

розміру зерна WC у твердому сплаві фірмою Sandvik [5] була запропонована 

класифікація в якій чітко вказані межі розмірів зерен у WC-Со твердому сплаві 

(рис. 1.8) відповідно до якої тверді сплави мають фізико-механічні та 

експлуатаційні властивості, які притаманні певному виду зернистості, що 

обумовлює галузі їхнього використання (рис. 1.9). Але межі ультра тонких (<0,5 

мкм) та екстра крупнозернистих (>5,0 мкм) ще не визначені. 
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Ультра- 

тонкі 

<0,5 мкм 

Особливо-

мілкозенисті  

0,5-0,9 мкм 

Дрібно-

зернисті  

1,0-1,3 мкм 

Середньо 

зернисті 

1,4-2,0 мкм 

Середньо- 

крупно 

зернисті 

2,1-3,4 мкм 

Крупно 

зернисті 

3,5-5,0 мкм 

Екстра-крупно 

зернисті 

>5,0 мкм 

 

Ultra fine 

<0.5 m 

Extra fine 

0.5-0.9 m 

Fine 

1.0-1.3 m 

Medium 

1.4-2.0 m 

Medium 

coarse 

2.1-3.4 m 

Coarse 

3.5-5.0 m 

Extra coarse 

>5.0 m 

Рис. 1.8. Мікроструктури твердих сплавів, згідно з якими фірма Sandvik класифікує WC-Co тверді 

сплави; критерієм класифікації є середній розмір зерна карбіду вольфраму у ньому 

 

Як видно з рис. 1.9, сплави з 

розміром зерен значно менше 

0,5 мкм використовуються для 

свердлення печатних плат: 

мікросвердла, мікропробійники, 

фасонні і кінцеві фрези, а при 

розмірах 5 мкм і більше (крупі та 

екстракрупні) – у гірничому 

інструменті та різцях для 

дорожніх машин, висадочний 

інструмент та прокатних валках. 

Відповідно до цього на 

рис.1.10, а показано, як сильно підвищується твердість сплавів при зменшенні 

розміру зерен WC і вмісту сполучного металу (Со), та збільшення ударної 

в’язкості при збільшенні розміру зерна та вмісту сполучного металу (рис. 1.10, б). 

Отже з рис. 1.10 зрозуміло, що основний вплив на структуру, фізико-механічні та 

експлуатаційні властивості твердих сплавів: ударну в’язкість та твердість здійснює 

розмір зерна та вміст сполучного металу (Со).  

 

  

Рис. 1.9. Галузі застосування WC-Со твердих 

сплавів залежно від розміру зерна і вмісту 

сполучної фази та діапазони твердості, які 

досягнуті твердими сплавами  
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а                                                         б 

Рис. 1.10. Вплив розміру зерена та вмісту сполучного металу (Со) на твердість (а) та ударну 

в’язкість (б) [21] 

 

Більш детально з впливом середнього розміру зерна dWC на (KIC) можна 

ознайомитись в монографії М. Г. Лошака [5]. В монографії показано, що показник 

KIC (ударна в’язкість) є функцією вмісту кобальту та середнього розміру зерна. 

При збільшенні dWC від 2 до 9 мкм величина KIC інтенсивно зростає, ще більш 

інтенсивніше вона зростає зі збільшенням кобальту, причому, екстремум функції 

KIC=f(dWC, % Co) ще не встановлений. Сплави з dWC> 9 мкм забезпечують 

підвищену тріщиностійкість та є перспективними в тих галузях, де напруження 

багаторазово прикладаються та суттєво нижчі межі текучості. Ці сплави 

використовуються у висадочному інструменті, прокатних валках, штампах, парах 

тертя, що підтверджується роботами [35, 110–112] та представляють значний 

інтерес матеріалознавчий інтерес. 

Досліди з впливу вмісту вуглецю в карбіді на міцність сплавів були раніше 

проведені Швацкопфом і Кіффером, Агте, Сузукі [12]. Так згідно з діаграмою 

стану W-C в карбіді WC повинно міститися 6,13 % (за масою) вуглецю, причому 

карбід WC не має області гомогенності, а тому надлишок або нестача вуглецю у 

WC-Co(Ni) сплавах буде призводити до появи третьої фази (графіт або η-фази) з 

подальшим погіршенням властивостей сплаву, тому оптимальні фізико-механічні 

та експлуатаційні властивості можна отримати, коли структура таких сплавів 

двохфазна. 
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Структура мікрочастинок WC може бути досконалою – монокристал і 

недосконалою – містить доменні області або субзерна, які також по різному 

орієнтовані між собою, та дислокації різних видів і області напружень, містити 

мікродефекти у вігляді мікротріщин. Структура зерен, як правило, завершує своє 

формування при рідкофазному спіканні в процесі розпаду на окремі зерна та 

розчиненні/перекристалізації через рідку фазу, тому внутрішня структура зерен 

здійснює важливий вплив на властивості твердих сплавів, які пов’язані з його 

працездатністю: механізмами деформування, руйнування, зародження і 

розповсюдження тріщини, взаємодії з іншими зернами, несучої здатності при 

навантаженні. Внутрішні дефекти у вигляді дислокацій можуть зберігатися і 

залишатися у зерні навіть після спікання, а збільшення часу спікання або 

температури призводить лише до швидкого росту окремих зерен WC через високу 

поверхневу енергію. З вище описаного випливає, що мікроструктура частинки 

карбіду вольфраму є функцією умов його отримання. Такими умовами є 

температура відновлення і навуглецювання вольфраму. 

Дослідженню впливу температур відновлення і навуглецювання на 

структуру зерен WC: розміри доменних областей, напружень, параметри 

кристалічної гратки; фізико-механічних властивостей сплавів, виготовлених із 

цих карбідів було присвячено робіти І .І. Івенсена зі співробітниками, вчених 

Junxi Zh. і Jianchun Li., В.П. Бондаренка зі співробітниками [5-9]. Усі автори 

зазначають, що підвищення температур призводить до зміни розміру субзерен, 

мікродеформацій, мікротвердості карбіду вольфраму, а сплави, виготовлені з них, 

мають підвищену міцність на згин, стиск, високу ударну в’язкість, пластичність і 

зносостійкість. 

Так, у [7] за допомогою аналізу рентгенівських профілів визначено 

когерентний розмір домену і мікродеформацію у частинках залежно від  

температури навуглецювання і параметрів розмелу. 

У даній роботі обґрунтовано та розглянуто методики досліджень порошків 

карбіду вольфраму, отриманого при температурах карбідизації 1700–2200 оС з 

попередньо відновленого вольфраму (розмолотого та нерозмолотого), 
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аналізується дефектна структура частинки, її морфологія, розміри, розподіл за 

розмірами залежно від технологічних варіантів. 

У [8] показано, що збільшення розмірів субзерен і зменшення 

мікродеформації первинного карбіду вольфраму призводить до високої міцності 

на згин і ударної в’язкості твердих сплавів. Існує кореляція між розмірами 

субзерен WC у сплаві та первинним карбідом. 

Дослідженнями І.І. Івенсена, Ц. Юнксі, а також роботами В.П. Бондаренка 

було показано, що температури відновлення оксиду вольфраму WO3 та 

навуглецювання вольфраму суттево впливають на морфологію, субструктуру, 

мікродеформацію, мікротвердість частинок карбіду. 

Ц. Юнксі [Junxi 1988] було встановлено, що зі збільшенням температури 

відновлення оксиду вольфраму від 850 оС до 1250 оС форма частинок змінюється 

від агломератів із нечіткою формою і хаотично орієнтованими кристалітами до 

правильних кубоідів, при цьому збільшуються середні розміри частинок 

вольфраму, які змінюються від 15 до 25 мкм, відповідно збільшуються розміри 

субзерен, що забезпечує високу міцність при згині твердих сплавів WC-Co. 

 

1.8. Узагальнення літературного огляду і постановка задач досліджень 

 

Використання газофазного вуглецевого карбідизатора має низку переваг, 

серед яких: відсутність домішок сторонніх елементів, що вносяться із сажею при 

традиційному способі синтезу, зниження температури карбідизації, зменшення 

тривалості витримки, гнучке керування вмістом вуглецю, отримання порошків з 

високою питомою поверхнею [4, 25]. 

На сьогоднів усьому світі у промислових масштабах способом прямого 

синтезу з елементів отримують порошки WC розміром до 30 мкм. Причому, для 

отримання крупного карбіду вольфраму використовують металевий вольфрам 

відповідного розміру. Даних з отримання монокарбіду вольфраму більших 

розмірів виявлено не було. 
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Незалежно в якому стані знаходиться вуглець, карбідизація частинок 

вольфраму відбувається через газову фазу, тому карбідизацію вольфраму до 

карбіду вольфраму необхідно проводити у метано-водневому газовому 

середовищі. 

Розміри частинок карбіду вольфраму визначаються розмірами вихідного 

вольфраму і температурою карбідизації. Висока температура карбідизації 

призводить до збільшення коефіцієнта форми частинок, зменшенню дефектності 

кристалічної гратки (зменшення ширини рентгенівської лінії 112 WC), 

збільшенню розмірів зерен у частинці карбіду. 

Карбідизація полікристалічного зразка відбувається швидше, ніж 

монокристалічного, оскільки в останньому мало дифузійних шляхів у вигляді 

границь зерен, в той час вуглець повільно дифундує через границю WC-W2C. 

Незалежно від того, яка була вихідна структура частинок вольфраму, 

карбідні частинки отримують полікристалічними, розмір зерен в яких буде 

визначатися температурою карбідизації. 

Традиційний спосіб синтезу дозволяє отримувати частинки розміром від 1,5 

до 30 мкм [7]. Для подолання цього обмеження – отримання частинок розміром 

менше 150 нм – актуальними стають газофазний синтез із суміші газів, сумісний 

процес відновлення-карбідизації, реакцій хімічного синтезу у паровій фазі (CVD, 

CVS ) [12,13]. 

Поряд з цим для виробництва особливо дрібних порошків використовують 

також методи механічного розмелу та механосинтезу [8–10]. Як правило, ці 

процеси значно викривлюють кристалічну гратку, збільшують густину дифектів, є 

ймовірність забруднення матеріалом диспергатора. Використання газової суміші 

WCl6-C3H8-H2 для отримання ультрадисперсного порошку WC є доволі складним 

процесом і потребує врахування як кінетичних факторів, так і термодинамічних 

умов рівноваги, а також необхідності утилізувати сполуки хлору. Крім того, 

окремою проблемою є потреба у регулярному очищенні ректора від продуктів 

реакції, що осідають на його стінках і можуть заблокувати нормальне протікання 

процесу. При високотемпературному синтезі, що само розповсюджується, 
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частинки, як правило. містять домішки сторонніх металів, тому порошки 

вимагають постійної обробки кислотами [14]. Процеси розпилення з послідуючим 

відновленням і карбідизацією [15] призводять до отримання досить міцних гранул 

(пористі агломерати із наночастинок WC або WC+Co). Порошки плазмового 

синтезу можуть містити домішки азоту, кисню, вільного вуглецю. 

Враховуючи вище викладене, актуальним є розробка нових процесів, при 

реалізації яких наночастинки WC не мали б дефектів структури, не містили 

домішок, мали рівноважну форму. Найбільш перспективними для цього є процеси 

газофазного відновлення і навуглецювання. 

Наявність високих температур карбідизації призводить до вдосконалення 

кристалічної гратки карбіду і очищення його від домішок інших елементів. 

 Виходячи з вище описаного, постають наступні проблеми: 

1) розмір частинок в сплаві; 

2) частинки монокарбіду вольфраму WC розміром більше 50 мкм не 

виготовлялися, а згадування про них в літературі виявлено не було; 

3) у світі для масового виробництва порошку карбіду вольфраму і до тепер 

активно використовують твердофазний карбідизатор у вигляді сажі; 

4) використання твердофазного карбідизатора у вигляді сажі забруднює 

навколишнє середовище, робочі приміщення, твердий сплав домішками, що є у сажі; 

5) через малу точність методів визначення кисню в порошках вольфраму і 

вуглецю в сумішах для карбідизації, помилок, що допускаються при зважуванні сажі 

і вольфраму, і зазнають механічних втрат на всіх технологічних операціях, а також її 

вигорання у процесі навуглецювання в середовищі водню, який завжди містить 

домішки вологи і кисню, порошки карбіду вольфраму завжди містять домішки W2C 

або сажі. Вміст вуглецю в таких порошках коливається від 5,6 до 6,2 % (за масою), 

при цьому вміст вільного вуглецю досягає 0,2% (за масою), що негативно впливає на 

властивості твердого сплаву. Негативний вплив на якість спеченого сплаву 

здійснюють також домішки сірки, котра завжди вноситься до шихти (W+C) з сажею.  

6) не було науково обґрунтовано, який спосіб отримання WC різної 

зернистості є оптимальним. 
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7) не досліджено процес формування структури частинок WC при 

використанні вихідних частинок W різних розмірів. 

Враховуючи викладене вище, сформульовано мету, як визначення 

закономірностей утворення WC при газофазному навуглецюванні вольфраму в 

четверній системі W-C-H-O, обґрунтування на їх основі екологічних способів 

отримання бездомішкових порошків WC і встановлення особливостей 

структуроутворення при спіканні з нього зносостійких композитів різного 

призначення. Основними задачами досліджень визначено побудову просторових 

елементів четверної системи W-C-H-O, в яких WC знаходиться в рівновазі тільки 

з газовою фазою, обґрунтування способів отримання WC без домішок W, W2C або 

С, експериментальну перевірку найбільш перспективного з них, визначення 

особливостей формування структури при спіканні з отриманого WC зносостійких 

композитів і впровадження розробки на підприємстві. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Методика теоретичного визначення квазібінарних розрізів у потрійних 

системах C-H-O, C-W-O, C-W-H, O-W-H та їхньої тріангуляції 

 

Для здійснення тріангуляції припускали, що в потрійній системі існують 

квазібінарні політермічні розрізи. Положення цих розрізів на концентраційному 

трикутнику визначали способом Гюртлера [1]. Для цього на концентраційний 

трикутник наносили всі можливі, в даній системі, бінарні розрізи (рис. 2.1, а), на 

кінцях яких знаходилися подвійні або потрійні сполуки, або проста речовина. Для 

точок перетину вказаних розрізів записували можливі хімічні реакції для 

вихідних речовин, що знаходяться на кінцях одного з цих розрізів, а в продуктах 

реакції – речовини, що знаходяться на кінцях розрізу, який перетинає в даній 

точці перший розріз. Наприклад, для точки 1 реакція має вигляд: 

4А+В2С=2АВ+А2С. Отже квазібінарним буде розріз АВ-А2С (рис. 2.1, б). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2.1. Концентраційні трикутники: а – з ймовірними квазібінарними розрізами, нанесеними 

для розрахунку рівноваг хімічних реакцій; б – фактичні квазібінарні розрізи, що були нанесені 

після визначення їхньої квазібінарності 

 

Розрахунки виконували, в першу чергу, для тих розрізів, на яких не було 

точок перетину або на яких була мінімальна кількість точок перетину. Якщо за 

результатами розрахунку в даній точці концентраційного трикутника у всьому 
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досліджуваному інтервалі температур залишалися вихідні речовини, вважали, що 

розріз, який з’єднує на трикутнику вихідні речовини, є квазібінарним. Якщо ж в 

даній точці вихідні речовини зникали, а з’являлися продукти реакції, що 

знаходяться на кінцях розрізу, що перетинає перший розріз, то вважали, що 

квазібінарним є другий розріз. Для більшої впевненості квазібінарності або 

неквазібінарності розрізу робили додаткові розрахунки ще для однієї чи кількох 

точок, що знаходяться на першому і другому розрізах. За отриманими 

результатами розрахунків робили остаточний висновок про квазібінарність або 

неквазібінарність одного з розрізів. Якщо в продуктах реакції була присутня 

суміш вихідних речовин і продуктів реакції чи зовсім інші, речовини вважали, що 

обидва розрізи які перетинаються в даній точці не є квазібінарним. 

 

2.2. Методика розрахунку рівноваги хімічних реакцій 

 

Розрахунки рівноваги хімічних реакцій у точках перетину ймовірних 

квазібінарних розрізів у потрійних системах C-H-O, C-W-H, C-W-O, O-W-H 

проводили з використанням програмного комплексу FactSage [2]. Комп’ютерні 

розрахунки рівноважного стану були проведені для всіх простих речовин, 

подвійних і потрійних сполук (WО3, Н2O, WО2(ОН)2, СО, СН4, W, WC, W2C), а 

також їхніх сумішей у точках перетину очікуваних квазібінарних розрізів при 

температурах 100-3000 °С з інтервалом через кожні 100 °С, при тиску газового 

середовища 0,1 МПа. Для отримання більш точних даних інтервал зменшували аж 

до 1 °С. Отримані результати порівнювали експериментальними даними [3–10] і 

встановили, що вони співпадають. Це дозволило зробити висновок, що прийнята 

методика розрахунків дає вірні результати і може бути використана для 

тріангуляції вказаних потрійних систем у відповідних температурних інтервалах 

та побудувати розрізи трьох типів: квазібінарний, частково квазібінарний і 

квазібінарний особливого виду. Деякі перевірочні розрахунки виконували з 

використанням програми Terra [11]. 
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2.3. Методика побудови політермічних квазібінарних розрізів 

потрійних систем C-H-O, C-W-O, C-W-H, O-W-H 

 

Побудову політермічних розрізів потрійних систем C-H-O, C-W-O, C-W-H, 

O-W-H здійснювали шляхом аналізу отриманих табличних даних для кожного 

квазібінарного розрізу і нанесення фазових складових, що існують в 

температурному інтервалі на переріз «склад – температура». Області з 

однаковими фазовими складовими обмежували штриховими лініями, визначаючи 

температурні інтервали існування даного типу квазібінарного розрізу.  

 

2.4. Методика побудови просторових елементів 

четверної системи W-C-H-O 

 

Побудову діаграми четверної системи W-C-H-O здійснювали з 

використанням програми Cspace [12, 13] шляхом нанесення на концентраційний 

тетраедр W-C-H-O квазібинарних розрізів з відповідних температурних інтервалів 

потрійних систем. Проекції тетраедра будували таким чином, щоб було видно 

площини, обмежені заданими квазібінарними розрізами, або проекції цих площин 

в одну лінію. Це дозволило визначити склад продуктів реакції 2-х або 3-х 

вихідних речовин при заданому їхньому співвідношенні. 

 

2.5. Апаратура для газофазного навуглецювання 

 

Дослідження процесу газофазного навуглецювання здійснювали з 

використанням лабораторного та промислового обладнання: лабораторний 

низькотемпературний реактор, низькотемпературна та високотемпературна 

промислові печі з газовим блоком та газоаналізатором.  

Лабораторний низькотемпературний реактор (рис. 2.2), що здатний 

працювати як у режимі реактора відкритого типу з керованими витратами метано-

водневої газової суміші об’ємом до 5 л/хв, так і в режимі реактора закритого типу 
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(витрати газової суміші дорівнювали «нулю») використовувався для дослідження 

процесу відновлення-навуглецювання оксиду WO3 на керамічній та графітовій 

підкладках. Максимальна робоча температура реактора могла досягати 1200 оС. 

Нагрів реактора до заданої температури здійснювали зі швидкістю 25 °С за 

хвилину. Робочим простором реактора була алундова трубка довжиною 700 мм і 

внутрішнім діаметром 21 мм, довжина «робочої» температурної зони 150 мм; при 

роботі реактора в закритому режимі тиск водню або метано-водневої суміші у 

ньому підтримували постійним на рівні 0,08 МПа. 

 

 

Промислова низькотемпературна піч (рис. 2.3) [14] використовувалася для 

дослідження процесу газофазного відновлення-навуглецювання суміші оксидів 

WO3+хNiWO4. Суміш насипалася на графітові пластини (маса насипки – 0,8 кг), 

які вкладалися у графітовий човник, так, як показано на рис. 2.4, а. Піч має 3 зони 

з температурами: перша зона – до 400 °С, друга зона – до 800 °С і третя – до 1150 

°С. Робочим простором печі є керамічний муфель із молібденовим нагрівачем. 

Метано-воднева газова суміш надходила у піч проти руху човників. 

Промислова високотемпературна піч СТН-1,25 10/25А (піч Таммана [15]) 

потужністю до 70 кВт використовувалась для високотемпературної газофазної 

карбідизації особливо крупних частинок вольфраму. Муфелем печі служила 

графітова труба, яка одночасно була нагрівачем. Максимальна робоча 

температура печі – 2500 оС. Піч складається з камери завантаження, робочого 

високотемпературного простору, зони охолодження та камери вивантаження. 

 

Рис. 2.2. Схема лабораторного реактора:               

1 – футеровка; 2 – сілітовий нагрівач;                    

3 – термопара; 4 – манометр; 5 – факел;                

6 – водний індикатор; 7 – човник з порошком 

WO3; 8 – стабілізатор тиску; 9, 10 – вентилі,               

11 – потенціометр; 12 – алундова трубка 

(dвн= 21 мм, L = 700 мм, V=242 см3) 
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Газовий блок та газоаналізатор використовували для приготування та контролю 

витрат метано-водневої газової суміші заданого складу [16]. Схема роботи газового 

блоку приведена на рис. 2.4.  

 

  

 

Рис. 2.3. Промислова піч для відновлення-навуглецювання суміші оксидів WO3+хNiWO4 та 

схема укладки графітових пластин підкладок в човники для відновлення-навуглецювання 

суміші WO3+xNiWO4: а – прийнята на ДНВП «Алкон-твердосплав»; дослідні варіанти: б – одна 

пластина на дні човника; в – одна пластина на дні, друга накриває порошок; г – одна на дні, 

друга по середині насипки 

 

 

а 

 

б 

Рис. 2.4. Зовнішній вигляд газового блока (а) та схема його газової розводки (б): 1, 9 – 

манометри; 2, 10, 11, 15 – голкові вентилі; 3 – подача водню; 4, 5, 8 – ротаметри; 6 – подача 

контрольної метановодневої суміші з балона; 7 – змішувач; 12 – подача метану; 13 – подача 

азоту; 14 – газоаналізатор 
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До змішувача 7 надходять Н2, подача якого регулюється голковим вентелем 2, 

а витрати контролюються ротаметром 5 і СН4, кількість якого регулюється вентелем 

11, а витрати контролюються ротаметром 8, оснащеним надлегким поплавком. 

Перемішуючись, частина суміші подається до печі (витрати суміші контролюються 

ротаметром 4), а частина – через голковий вентиль 10 до газоаналізатора ГІАМ-15. 

Аналіз газової суміші відбувається наступним чином: при закритому вентилі 10 

система продувається азотом для очищення. Потім відкривається вентиль 15 і 

подається контрольна суміш 1, 2, 4 % СН4 (за об’ємом) у Н2 та проводиться 

настройка газоаналізатора. Після цього вентиль 15 закривається і відкривається 

вентиль 10. Робоча суміш подається до газоаналізатора і контролюється. За потреби 

подачу одного з газів збільшують або зменшують за допомогою вентилів 2 та 11. 

 

2.6. Визначення ступеня відновлення-навуглецювання 

 та ступеня навуглецювання порошків WO3 до карбіду вольфраму 

 

До попередньо зваженого алундового човника насипали порошок оксиду WO3 

в такій кількості, щоб отримати наважку необхідної маси. Човник поміщали до 

робочої зони реактора. Після закінчення ізотермічної витримки реактор 

охолоджували разом з човником до кімнатної температури. Швидкість охолодження 

становила 4,17 °С/хв. Човник з порошком вилучали з реактора, зважували та 

визначали втрату маси наважкою в грамах mг і відсотках m% за формулою: 
 

{

∆𝑚г = 𝑚0 −𝑚1, г

∆𝑚% =
𝑚0−𝑚1

𝑚0
∙ 100,%

     (2.1) 

 

де m1 – маса продукту реакції, г; m0 – вихідна маса оксиду WO3, г. 

Величина Δm% у даному процесі залежить від двох факторів: ступеня 

відновлення WО3 до W і ступеня навуглецювання W до WС. У зв’язку з цим 

визначення ступеня проходження процесу за величиною Δm% ускладнюється, 

оскільки теоретична втрата ваги вихідної наважки при завершенні реакції 
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відновлення складає 20,6 % (за масою), а при завершенні обох складових 

(відновлення і навуглецювання) сумісного процесу – 15,52 % (за масою). Залежно 

від співвідношення швидкостей реакцій відновлення і навуглецювання величина 

ступеня проходження сумісного процесу відновлення-навуглецювання (в-н) у 

часі може змінюватися по різних кривих, що виходять з нуля при Δm = 0 і 

досягають 100 % при повному завершенні реакцій відновлення і навуглецювання, 

коли Δm = 0,1552 m0. У зв’язку з цим величину в-н розраховуємо за формулою:  

𝛼в−н =
∆𝑚

0,1552∙𝑚0
∙ 100,%,    (2.2) 

тобто коли фактична втрата маси ділиться на теоретичну втрату, що відповідає 

повному завершенню процесу. 

 При такому способі розрахунку в-н її величина при неповному завершенні 

процесу карбідизації може бути суттєво більшою за 100%. Так, у випадку, коли 

швидкість реакції відновлення значно перевищує швидкість навуглецювання, 

величина в-н може досягати 132,73%. Якщо швидкість навуглецювання 

відновленого вольфраму буде значно перевищувати швидкість його відновлення, 

то величина в-н буде меншою 100 % увесь час до моменту перетворення усієї 

наважки у карбід вольфраму. 

 Таким чином, за виглядом залежності в-н = (), де  – час витримки при 

заданій температурі, можна якісно оцінити співвідношення швидкостей 

відновлення і навуглецювання вольфраму в сумісному процесі. 

Для оцінки ступеня навуглецювання (αн) вольфраму до WC визначали 

хімічним аналізом наявність у продуктах реакції загального (Сзаг) і вільного (Свіл) 

вуглецю [17]. Величину ступеня навуглецювання (н) визначали за формулою:  

𝛼н =
Сзаг−Свіл

6,13
∙ 100, %,     (2.3) 

де 6,13 – теоретичний вміст вуглецю в карбіді вольфраму WС. У тому випадку, 

коли в продуктах реакції вуглець відсутній, можна говорити тільки про ступінь 

відновлення (αв) WO3 до W, яку визначали за формулою: 

%,100
206,0 0

10 





m

mm
â ,     (2.4) 
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де 0,206 – доля втрати маси наважкою m0 при повному відновленні WO3 до W. 

 

2.7. Методика визначення вмісту загального 

та вільного вуглецю у порошку карбіду вольфраму 

 

Вміст загального і вільного вуглецю в порошках карбідів вольфраму 

визначали гравіметричним методом [18] відповідно до міжнародних стандартів 

ISO 3907, ISO  3908 [19,20]. 

Сутність методу полягає у «спалюванні» порошкової проби у потоці кисню 

(О2) при температурі 1000–1100 °С. При цьому відбувається утворення WO3 та 

CO2. Двоокис вуглецю (СО2) поглинається аскарітом. Збільшення маси аскаріту 

відповідатиме кількості двоокису вуглецю CO2, що утворився по реакціях: 
 

С+О2=СО2, 

2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O.    (2.5) 
 

Масова доля загального вуглецю (Cзаг.) вираховується за формулою: 
 

%1002729,0
0

12

. 



m

mm
Cçàã ,    (2.6) 

 

де m0 – маса порошку карбіду, г; m1 – маса двоокису вуглецю, під час проведення 

холостого досліду, г; m2 – маса двоокису вуглецю, від згоряння проби, що 

аналізується, г; 0,2729 – коефіцієнт перерахунку двоокису вуглецю на вуглець. 

Визначення вмісту вільного вуглецю полягає в розкладанні проби сумішшю 

фтористоводневої та азотної кислот. Отриманий осад вільного вуглецю 

фільтрують і спалюють у потоці кисню, при цьому вимірюють кількість 

отриманого вуглекислого газу. 

 

2.8. Методика визначення морфологічних характеристик порошків 

 

Вивчення морфології порошків карбідів проводили за допомогою растрового 

електронного мікроскопа «Camscan – 4DV» з приставкою «Link – 760» на 



51 

 

недиспергованій порошковій пробі. Зображення частинок отримували в інтервалі 

збільшень від 100 до 10000 разів. 

Для опису морфології частинок у порошку використовували наступну 

термінологію: частинка – одиничний тривимірний об’єкт з вісями а, в, с. Залежно 

від співвідношення розмірів частинки називаються стержнями (с >а, с> в), 

пластинами (а ~ в, а > с, в> с), плитами (а > с, в > с) і кубоідами (а ~ в ~ с); 

зросток – скупчення декількох частинок, в якому їхня індивідуальна форма 

проявляється на поверхнях, що не зрослися; агломерат – скупчення декількох 

частинок, в якому їхня індивідуальна форма проявляється на всіх поверхнях, 

тобто з’єднання проходить по малих випадкових площадках контакту; 

псевдоморф – агломерат або зросток малих частинок речовини, що повторює 

форму кристалу вихідної сполуки, з якого утворилися ці частинки. 

 

2.9. Статистичні випробування частинок надкрупнозернистого карбіду 

вольфраму газофазної карбідизації на міцність під час стискання  

 

Дослідження міцності при стисканні крупних 

частинок карбіду вольфраму проводили за 

допомогою приладу ДДА-33 (рис. 2.5), який 

використовують для визначення міцності частинок 

алмазу [21]. Цей прилад дозволяє провести  

статистичні випробування окремих частинок та 

визначити величину руйнуючого навантаження. 

Кількість частинок у виборці складає 50 од. Кожна 

частинка розташовується поміж лейкосапфіровими 

пластинами діаметром 5 мм і висотою 1,5 мм. 

Навантаження відбувається в автоматичному режимі 

із записом руйнуючого зусилля в діапазоні 0,05–180 Н. 

Для випробувань використовували частинки WC розміром 80/40 мкм, 

частина з яких була покрита металами Cu, Nі, Co та сплавом (Co,Ti) 

 

Рис. 2.5. Прилад ДДА-33 для 

вимірювання руйнуючого 

навантаження мікрочастинок 

під час стиску 
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мікродуговим-іонноплазмовим методом. Із досліджуваних порошків була 

відібрана фракція розміром 63/50 мкм відповідно до вимог [22], на якій і 

проводили випробування. Порошки з нікелевим та кобальтовим покриттям 

піддавали термічній обробці і також випробуванні на «міцність» з метою 

встановлення впливу термічної обробки. 

Отримані дані за величиною руйнуючого навантаження частинок WC та WC 

з покриттями пластичними металами були статистично оброблені за допомогою 

програми Statistical Package for the Social Sciences [23] з метою оцінки істотності 

значимості впливу покриттів на величину руйнуючого навантаження частинок. 

 

2.10. Методика виготовлення шліфів для дослідження мікроструктури 

частинок W, WC та W2C газофазного навуглецювання 

 

Для виявлення внутрішньої будови частинок вольфраму й отриманих з 

нього карбідів вольфраму газофазної карбідизації проводили їхнє шліфування, 

полірування та хімічне травлення розчином «Муракамі» [24].  

Порошок засипався у полий пластиковий циліндр діаметром Ø 10 мм та 

висотою 10 мм і заливався епоксидною смолою ЕД6. Для затвердівання 

епоксидної смоли зразки сушили при температурі 25 – 30 °С протягом двох діб у 

сушильній шафі. Після затвердіння смоли поверхню зразків вирівнювали 

шліфуванням алмазним кругом зернистістю 200/180 мкм, а потім для видалення 

слідів попередньої обробки шліфували алмазними кругами зернистістю 80/63 та 

20/14 мкм. Полірування проводили на полірувальному верстаті, на диску, що 

обертається, який обтягнений фетром з нанесеною 

на його поверхню алмазною пастою зернистість 1/0 

мкм. Полірування тривало доти, доки не були 

виведені риски від попередньої обробки, 

подряпини та мікровикрошування (рис. 2.6). 

Полірування закінчували після того, як мікрошліф 

набував дзеркальної поверхні. Після полірування 

 

Рис. 2.6. Типові зразки для 

дослідження мікроструктури 

порошків карбідів вольфраму 
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для видалення залишків забруднень мікрошліф промивали спиртом та протирали 

на фільтрувальному папері. Якість виготовленого шліфа перевіряли на оптичному 

мікроскопі при збільшенні у 100-200 разів. У деяких випадках замість 

просочування епоксидною смолою проводили інфільтрацію міддю при t=1150 °C 

з витримкою 15 хвилин. 

 

2.11. Методика визначення структурних характеристик спечених 

вольфрамокобальтових твердих сплавів та композиційних матеріалів 

 

Шліфування та полірування зразків вольфрамокобальтових твердих сплавів 

та композиційних матеріалів проводили за методикою описаною в підрозділі 2.10. 

Мікроструктуру спечених твердих сплавів досліджували із застосуванням 

оптичної та електронної растрової мікроскапії. Мікроструктуру оцінювали за 

стандартною методикою металографічного аналізу за ГОСТ 9391-80 [25]. 

 

2.12. Застосування методів растрової електронної мікроскопії, 

мікрорентгеноспектрального і рентгенофазового аналізів 

 

Дослідження порошків вольфраму та його карбідів, структури спечених 

твердосплавних зразків проводили з використатням мікроскопів Zeiss EVO 

50XVP, укомплектований енергодисперсійним аналізатором рентгенівських 

спектрів INCA450 з детектором INCAPentаFETx3 та системою HKL CHANNEL-5 

для дифракції відбитих електронів. 

Рентгенофазові дослідження порошків проводили на рентгенівському 

дифрактометрі ДРОН-3 у мідному відфільтрованому Кα випромінюванні. При 

проведенні фазового аналізу використовувався безперервний режим реєстрації із 

записом дифрактограм на електронний носій інформації. Для визначення ширини 

рентгенівської лінії проводилося знімання профілю лінії по точках з кроком 

0,01…0,02 градуси. Керування гоніометром і збір даних відбувалися за 

допомогою комп’ютера. 
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2.13. Методика визначення насипної густини та  

 густини утрушування надкрупнозернистих порошків карбіду вольфраму 

 

 Насипну густину та густину утрушування надкрупнозернистих порошків 

карбіду вольфраму визначали за допомогою волюмометра Скотта за 

стандартними методиками [26, 27] і розраховували як співвідношення маси вільно 

насипаного порошку до об’єму ємності, яку він заповнює:  
 

𝛾 =
𝑚

𝑉
, г/см3,      (2.7) 

 

де m – маса порошку в контейнері, г; V – об’єм контейнера, см3. 

Густину після утрушування визначали після того, як порошок був підданий 

утрушуванню в контейнері за допомогою спеціального пристрою або вручну, 

доки не перестане зменшуватись об’єм.  

 

2.14. Визначення мікротвердості 

надкрупнозернистих частинок карбіду вольфраму 

 

Мікротвердість надкрупнозернистих частинок карбіду вольфраму визначали 

на полірованих шліфах (підрозділ 2.10) частинок карбіду. Визначення 

мікротвердості проводили за допомогою приладу ПМТ-3 за методикою, описаною 

в [28]. Індентором слугувала алмазна пірамідка із квадратною основою й кутом 

при вершині між протилежними гранями 136° (метод Вікерса), що вдавлювалася у 

зразок із навантаженням від 2 до 200 грамів. Величину навантаження вибирають 

залежно від розміру структурної складової та їхньої твердості. Величину 

діагоналей відбитка визначали на мікроскопі NEOPHOT 21. Твердість 

розраховувалась як співвідношення прикладеного навантаження P до площі 

поверхні відбитка F:  
 

22
8544,12

sin2

d

P

d

P

F

P
HV 



,                                   (2.8) 
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де НV – число твердості, ГПа; P – навантаження на піраміду, Н; α – кут між 

протилежними гранями піраміди, рівний 136° d – середнє арифметичне довжини 

двох діагоналей відбитка після зняття навантаження. 

 

2.15. Визначення мікротвердості перетинів крупних зерен  

карбіду вольфраму різної форми у твердому сплаві 

 

Рівноважною формою монокристалу карбіду вольфраму (WC) є тригональна 

призма (рис. 2.7, а), яка має кристалічну ґратку типу P-6m2 (рис. 2.7, б), що 

складається з двох простих взаємопроникаючих гексагональних граток: одна з 

яких утворюється атомами вольфраму (W), а інша – атомами вуглецю (С). У 

твердому сплаві кристали (зерна) WС розташовані стохастично, тому на поверхні 

шліфа існують кілька переважних орієнтацій кристалографічних площин (зрізів) 

зерен WC: базисна і призматична. Базисні площини мають форму трикутну, а 

призматичні – прямокутну. Кількість прямокутних перерізів повинно бути в 

кілька разів більше, ніж трикутних. Крім того, існує багато проміжних випадків: 

від трикутників різних розмірів до різнобічних трапецій або нахилених до вісі «С» 

– багатокутників (рис. 2.7, в), перерізи яких можуть мати різну атомну структуру, 

а відповідно і різні властивості. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 2.7. Рівноважний 

кристал (а); елементарна 

комірка (б); випадкові 

зрізи зерен карбіду WC в 

твердому сплаві (в) [2] 

 

Дослідження мікротвердості перетинів зерен WC (трикутних, прямокутних 

та багатокутних) проводили на полірованих шліфах твердого сплаву з 

крупнозернистою мікроструктурою травленого у реактиві “Муракамі” протягом 

3 хв для виявлення границь зерен WC та ідентифікації форми перерізів. 
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Сплав виготовляли з порошку надкрупнозернистого карбіду WС 

газофазного навуглецювання (Tкарб.= 2300 °С) розміром 80/40 мкм. Порошок був 

вкритий кобальтом хімічним методом для запобігання розтріскуванню частинок 

WC під час пресування та виключення операції розмелу. Кількість кобальту – 

28 % (за масою). Підготовлений порошок WC(Со) замішували на 5 % розчині 

каучуку в бензині. Із замішаної суміші пресували штапики розмірами 7,5х7,5х44 

мм при тиску 100 МПа, які спікали у вакуумі при температурі 1280 °С з 

ізотермічною витримкою 20 хв і з наступним додатковим допіканням при 

температурі 1470 °С та ізотермічною витримкою 20 хв для стабілізації струткури 

та розділення зерен WC. Приготовлені зі спечених зразків шліфи полірували за 

методикою, описаною в підрозділі 2.10. 

Визначення мікротвердості проводили на модернізованому мікротвердомірі 

ПМТ-3, оснащеному камерою-відеоокуляром, за допомогою якої фотографували 

структуру сплаву до та після навантаження, при збільшенні ×700 крат. При 

вимірюваннях мікротвердості навантаження складало 1,96 Н, а витримка 3 с. 

Отримані зображення з відбитками після індентування обробляли та аналізували 

за допомогою програми JmicroVision [33]. 

 

2.16. Дослідження поведінки надкрупнозернистих частинок WC газофазного 

навуглецювання у кобальтовому та вольфрамо-кобальтовому розплавах 

 

Дослідження проводили з метою встановлення поведінки 

надкрупнозернистих частинок карбіду WC газофазної карбідизації розміром 

80/40 мкм в кобальтовому і евтектичному (35 % WC+65 % Co) вольфрамо-

кобальтовому розплавах для спостереження специфічних явищ, які можуть 

відбуватися з такими частинками у нерівноважному і рівноважному середовищах. 

Вміст загального вуглецю у порошку WC становив 6,10 % (за масою), тобто 

майже на нижній границі двофазної області WC-Co. Шихту евтектики 

(35 % WC+65 % Co) виготовляли традиційним способом порошкової металургії: 

довготривалий (96 годин) розмел у кульовому млині в середовищі спирту; 
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співвідношення кулі:суміш – 3:1. Зразки для досліджень готували шляхом 

змішування приготовленої шихти евтектичного складу з додаванням до неї частинок 

карбіду вольфраму розміром 80/40 мкм. Змішування крупних частинок WC з 

шихтою проводили вручну для усунення можливості їх руйнування, як це може бути 

при пресуванні шихти або при змішуванні у кульовому млині шляхом 

роздавлювання або розтирання розмельними тілами. Отриману суміш засипали в 

керамічний човник. Спікання проводили у середовищі вакууму при температурах 

1380 оС та 1470 оС , час ізотермічної витримки – 20 хв. При цьому, після утворення 

рідкої фази було отримано злиток. Отримані злитки шліфували, полірували і 

травили розчином «Муракамі» для виявлення границь WC-WC. 

Для дослідження поведінки зазначених частинок у кобальтовому розплаві 

було виготовленно спеціальний модельний сплав, який складався з 68 % (за 

масою) WC і 28 % (за масою) Со. Для виготовлення сплаву використовували 

порошок карбіду WС зернистістю 80/40 мкм, який був отриманий по описаній 

вище технології шляхом високотемпературної газової карбідизації при 

температурі 2300 °С. Спеки карбіду були розбиті та розсіяні на ситах для 

отримання фракції 80/40 мкм. Для отримання крупнозернистого сплаву з 

технології виготовлення суміші WC-Cо було виключено операцію розмелу суміші 

порошків в кульовому млині. Додавання до крупних частинок WC кобальту було 

здійснено шляхом їх металізації хімічним методом. Кількість доданого до WC 

кобальту складала 28 % (за масою). Замішування металізованого порошку 

WC(Co) з пластифікатором проводили на 5 % розчині каучуку в бензині, після 

чого суміш була протерта через сито з розміром отворів 400 мкм з метою 

подрібнення згустків каучуку. Із замішаної суміші пресували штапики розмірами 

7,5х7,5х44 мм при тиску 100 МПа для запобігання руйнуванню частинок, бо при 

тисках 250 МПа і більше крупні частинки WC подрібнювалися [30]. Для 

видалення зі штапиків каучуку було проведено нормалізуюче спікання у водні 

при температурі 1150 °С. Остаточне спікання проводили у вауумі при 

температурах і витримках: 1280 °С, 15 хвилин; 1290 °С, 60 хвилин; 1370 °С, 20 
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хвилин. Крім того, зразки, що були спечені при 1370 °С, 20 хвилин, допікали при 

1470 °С 20 хвилин. 

 

2.17. Лабораторні дослідження зносостійкості  

імпрегнованих алмазних бурових коронок БС-06СН 76 мм 

 

Оцінку працездатності як окремих породоруйнівних елементів, так і 

інструмента в цілому, здійснювали на спеціальній установці, що являє собою 

модернізований радіально-свердлильний верстат моделі 2Н58 з потужністю 

двигуна основного привода 13 кВт, додатково оснащеного гідравлічною 

системою подачі та системою промивання свердловини. 

Гідравлічна система установки призначена для плавного регулювання 

величини осьового навантаження на коронку й складається з пульта регулювання 

тиску в гідросистемі, шлангів високого тиску й виконавчого гідроциліндра, 

встановленого на свердлильній головці верстата. 

Пульт керування, оснащений одинарним лопатевим насосом типу Г-12-21А 

і регулятором тиску РД-4, що забезпечує плавне регулювання тиску в системі. 

Зміна тиску в системі дозволяє регулювати осьове навантаження на 

породоруйнівний інструмент у межах 0-2500 даН. 

Радіально-свердлильний верстат 2Н58, оснащений багатошвидкісним 

редуктором, що дозволяє вчасно регулювати частоту обертання від 35 до 1250 хв-1. 

Крім цього, верстат обладнаний редуктором, який забезпечує примусову механічну 

подачу шпинделя в діапазоні від 0,063 до 3,15 мм, що дозволяє проводити 

дослідження працездатності інструмента на постійних механічних швидкостях 

буріння при різних сполученнях частоти обертання й осьової подачі, що забезпечують 

різну інтенсивність руйнування гірської породи (табл. 2.1). 

Для виміру і реєстрації з необхідною точністю параметрів, що 

характеризують процес буріння, установка оснащена вимірювальною апаратурою: 

ватметром Н-395, двокомпонентним динамометром, тензопідсилювачем УТ 4-1, 

шлейфовим осцилографом Н-117. Для виключення впливу коливань в 
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електричній мережі в ланцюг живлення приладів включений стабілізатор напруги 

С-0,9. Самописний ватметр дозволяє спостерігати візуально і робити запис на 

паперову стрічкову діаграму величини енергії, що затрачається коронкою при 

руйнуванні гірських порід протягом усього часу проведення експерименту.  

 

Таблиця 2.1 

Механічна швидкість буріння, що досягається при різному сполученні частоти 

обертання інструмента і механічної подачі шпинделя верстата 2Н58 

Заглиб-

лення за 

оберт, мм 

Швидкість обертання інструмента, хв-1 

250 315 400 500 630 800 1000 1250 

0,063 0,945 1,19 1,512 1,89 2,38 3,024 3,78 4,725 

0,08 1,2 1,512 1,92 2,4 3,024 3,84 4,8 6,0 

0,100 1,5 1,89 2,4 3,0 3,78 4,8 6,0 7,5 

0,125 1,875 2,362 3,0 3,75 4,725 6,0 7,5 9,375 

0,160 2,4 3,024 3,84 4,8 6,048 7,68 9,6 12 

 

Система промивання виконана «відкритою» з використанням технічної води. 

Промивання з магістрального водопроводу подається на вибій через спеціальну 

чепцеву муфту на буровому снаряді, що забезпечує безперебійне надходження рідини 

на забій свердловини на всіх режимах роботи установки. Плавне регулювання витрат 

промивної рідини здійснюється в межах від 1 до 50 л/хв. 

Для виміру зношування породоруйнівного інструмента по висоті після 

проведення дослідів використовувався спеціальний пристрій – вимірювальна 

стійка з індикаторною головкою типу МИГ-1, що дозволяє робити виміри з 

точністю до 1 мкм. При цьому, за рахунок додаткового оснащення вертикальною 

призмою вимірювальної стійки породоруйнівний інструмент може бути 

зафіксований при кожному наступному вимірі в тому самому положенні по 

відповідних мітках. 
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Фіксовані параметри: осьове навантаження з точністю до 50 даН, 

потужність споживаної енергії з точністю до 0,1 кВт, заглиблення при бурінні з 

точністю до 1 мм, час буріння з точністю до 0,1 с. 

В якості еталонної гірської породи для випробувань зносостійкості 

інструмента був обраний коростишівський граніт X категорії буримості, що 

характеризується стабільними властивостями, високою твердістю і відносно 

малою абразивністю. Основна маса породи середньозерниста, мікроструктура її 

гипідіоморфіозерниста. Основні фізико-механічні властивості граніту: твердість 

по штампу Рш=237 даН/мм2, абразивність – 43, об'єднаний показник буримості        

ρм = 34,2  51,2. 

Лінійне зношування по висоті вимірювалося в заздалегідь обраній точці на 

поверхні сектора коронки. Абсолютне значення лінійного зношування 

визначається по різниці показань індикатора МИГ-1 до й після проведення 

одиничного досліду. Інтенсивність зношування I визначається як співвідношення 

лінійного зношування hi до величини проходки на інструмент L: 
 

L

h
I i  [ мкм/м ].      (2.9) 

 

Критерієм працездатності є досягнення максимально можливої 

продуктивності (механічної швидкості буріння) на кожному сполученні 

параметрів режиму буріння при мінімальних для цього сполученнях величинах 

інтенсивності зношування інструмента. 
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РОЗДІЛ 3 

СТВОРЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ДІАГРАМИ СТАНУ ЧЕТВЕРНОЇ 

СИСТЕМИ W-C-H-O ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОСОБІВ 

ОТРИМАННЯ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ НА ЇЇ ОСНОВІ 

 

Для побудови розрахункової четверної діаграми W-C-H-O було використано 

методичні підходи, описані в підрозділах 2.1–2.4, зберігаючи послідовність: 

визначення і побудова політермічних квазібінарних розрізів потрійних систем С-

Н-О, С-W-H, C-W-H, проведення тріангуляції потрійних систем, побудова 

просторових елементів (тетраедрів) четверної системи W-C-H-O, визначення на її 

основі найбільш перспективних складів вихідних шихт, газових середовищ та 

експериментальних способів отримання порошків WC. 

 

3.1. Визначення квазібінарних розрізів  

у потрійній системі С-Н-О та її тріангуляція 

 

Розрахунки рівноваги у системі С-Н-О проводили за участю найбільш 

стабільних при температурах від 100 до 3000 оС газоподібних речовин: Н2, О2, 

Н2Опара, СО, СО2, СН4. Вуглеводні, що містять 2 і більше атомів вуглецю, є 

малостабільними, рідко використовуються в технологічних процесах металургії, 

тому ці вуглеводні при розрахунках рівноваг у потрійній системі С-Н-О не 

приймалися до уваги. Ймовірні квазібінарні розрізи, точки їх перетину і точки, 

для яких проводились додаткові розрахунки рівноваг, представлені на рис. 3.1. У 

точці 1 перетинаються 2 можливих квазібінарних розрізи: СН4-СО і С-Н2О. Якщо 

розріз СН4-СО є квазібінарним, то в середовищі, що відповідає точці 1, не 

повинна проходити реакція: 

 

СН4 + 2СО = 3С + 2Н2О.     (3.1) 
 

Тобто за результатом реакції повинні залишитися: 1 моль СН4 і 2 моля СО. 
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Результати розрахунків, отримані для реакції (3.1) в точці 1 при 

температурах 200–3000 оС, наведені на рисeнку 3.2, а. З цього рисунка слідує, що 

навіть при високих температурах (1000–1600 оС), коли в продуктах реакції вміст 

СО, Н2 і С зі збільшенням 

температури не змінюється, розріз 

СН4-СО в класичному розумінні 

неможна розглядати не тільки як 

квазібінарний, а й як частково 

квазібінарний, тому що в продуктах 

реакції, крім необхідних 2 молів СО, 

замість СН4 міститься 1 моль 

вуглецю (С) і 2 моля водню (Н2). Не є 

квазібінарним і розріз С-Н2О, бо в 

продуктах реакції (3.1) пара Н2О 

відсутня. Однак особливістю розрізу 

СН4-СО є те, що в продуктах реакції 

(3.1) при вказаних температурах 

співвідношення вмісту С і Н2 один 

моль С і 2 моля Н2 відповідає вихідному складу середовища в точці 1, тобто 

одному молю СН4, Подібна ситуація спостерігається і для точки 2, де, виходячи із 

вихідного складу середовища, можлива реакція: 
 

 

СН4 + СО = 2С + Н2 + Н2О.      (3.2) 
 

 

Однак в цій точці при температурах 1000-1600 оС пара води відсутня (рис. 3.2, б), 

а присутні вихідний 1 моль СО, 1 моль С і 2 моля Н2. Тобто знову співвідношення 

С і Н2 відповідає СН4. Зазначена особливість розрізу СН4-СО вказує на те, що цей 

розріз при 1000 ≤t ≤ 1600 oC схожий на квазібінарний, коли один із компонентів 

при підвищенні температури розкладається на речовини, що його складають, 

тобто на вуглець і водень. 

 

Рис. 3.1. Концентраційний трикутник системи 

C-H-O з нанесеними на нього ймовірними 

квазібінарними розрізами і точками, що були 

використані для розрахунку рівноваги хімічних 

реакцій 
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Рис. 3.2. Зміна вмісту газоподібних і твердих компонентів потрійної діаграми С-Н-О з 

температурою для реакцій: а – т. 1, СН4+2СО=3С+2Н2О; б – т. 2, суміші газів СН4+СО; в – т.2 а, 

1,5С+0,5СН4+СО=3С+Н2О; г – т. 3, СН4+СО2=2С+2Н2О і СН4+СО2=2СО+2Н2; д – т. 4, 

СН4+О2=С+2Н2О, СН4+О2=СО2+2Н2, СО2+2Н2=2Н2О+С, СО2+2Н2=СН4+О2, С+2Н2О=СН4+О2 і 

С+2Н2О=СО2+2Н2; е – т. 9, 2СН4+О2=2СО+4Н2; є – т. 10, СН4+Н2О=СО+3Н2; і – т. 14 суміш 

газів СО+4Н2 

т.1, СН4+2СО=3С+2Н2О 
т. 2, суміші газів 

СН4+СО 

т.2 а, 1,5С+0,5СН4+СО=3С+Н2О 

т. 3, СН4+СО2=2С+2Н2О і 

СН4+СО2=2СО+2Н2 

д – т. 4, СН4+О2=С+2Н2О 

т. 9, 2СН4+О2=2СО+4Н2 

т.10, 

СН4+Н2О=СО+3Н2 
т. 14 суміш газів СО+4Н2 
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 Якщо прийняти, що розріз СН4-СО є квазібінарним розрізом, то склади 

середовищ, що в областях С-СН4-СО і СН4-Н-СО, повинні бути різні. Так, при 

умові квазібінарності розрізу СН4-СО, можна стверджувати, що при високих 

температурах (1000 ≤t  ≤ 1600 оC) в трьохкомпонентної області С-СН4-СО повинні 

бути присутні вихідні С і СО, а також С і Н2, що утворилися в результаті розкладу 

СН4. Пара води повинна бути відсутня, а сумарний вміст вільного С повинен бути 

більшим, ніж прийнято для вихідного стану в заданій точці. Розрахунок для точки 

2 а (рис. 3.1, в), розташованої в області С-СН4-СО, що відповідає вмісту вихідних 

речовин 1,5С+0,5СН4+СО, підтверджує, що при 1000 ≤t  ≤ 1600 оС в точці 2 а 

міститься тільки по 1 молю Н2 і СО, а також 2 моля С (рис. 3.2, в). Пара води в цій 

точці відсутня, а вміст вільного С на 0,5 моля перевищує вихідний його вміст. Ці 

0,5 моля С і 1 моль Н2 відповідають 0,5 молям СН4, які були взяті у вихідному 

складі реагуючих речовин, але розклалися на 0,5С і 1Н2. Тобто розрахунок 

підтвердив прийняте вище припущення. 

В області СН4-Н-СО (т. 2, б) в прийнятому випадку в твердій фазі можуть 

бути лише продукти розпаду СН4 у вигляді модифікацій вуглецю. Для точки 2 б 

встановлено, що в результаті реакції 2,5С+2Н2О в продуктах реакції присутні 

лише 2СО, 0,5С і 2Н2 (табл. 3.1 в додатку). Співвідношення С:Н (0,5СН4:1Н2) і в 

цій точці відповідає формулі метану. Вихідний вільний вуглець є відсутнім. Така 

відмінність складу твердої фази в областях С-СН4-СО і СН4-Н-СО додатково 

підтверджує, що розріз СН4-СО можна відносити до квазібінарних. Про 

квазібінарність розрізу СН4-СО говорить і той факт, що продукти реакції з суміші 

СН4 і СО чітко відповідають термодинамічним умовам хімічної сполуки СН4, а не 

простій суміші С і 2Н2. 

Такий тип квазібінарних розрізів у літературі не описаний ні для подвійних 

діаграм стану, ні для квазібінарних [15] або частково квазібінарних [16] розрізів, які 

передбачають наявність на кінцях відповідного розрізу тільки конгруентно або 

інконгруентно плавких речовин відповідно. Ми пропонуємо розрізи подібного 

типу, в яких вихідні речовини в досліджуваному температурному інтервалі 
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зазнають поступового розпаду, називати частково квазібінарними розрізами 

особливого виду 1 і при тріангуляції рівностороннього трикутника, що характеризує 

склади середовищ потрійної системи за участю подвійних чи потрійних сполук, що 

зазнають у розглянутому температурному інтервалі поступового розкладу, 

позначати штрих-пунктирною лінією, тому що квазібінарні розрізи зазвичай 

позначають суцільною, а частково квазібінарні – штриховою лінією. 

Оскільки частина розрізу СН4-СО має майже постійний фазовий склад в 

обмеженому температурному інтервалі (1000 ≤ t ≤ 1600 oC) і СН4 частково 

розпався на С і 2Н2, ми цю частину розрізу СН4-СО назвали частково 

квазібінарним розрізом особливого виду 1 і при тріангуляції потрійної системи 

зображали штрих-пунктирною лінією. 

При температурах вище 1600 °С аж до 3000 °С майже зникають СО2 і Н2О і 

продовжують бути відсутніми О2 і О, тому говорити про квазібінарність розрізів 

СН4-Н2О, СН4-О, СН4-СО2 неможливо в жодному разі. Чітко видно тільки 

зменшення вмісту в газовій фазі Н2 і С, тоді як вміст СО майже не змінюється. 

Можна стверджувати, що при t>1600 °C відбувається не тільки розклад Н2 на Н, а й 

утворення різних вуглеводнів (т. 12) і навіть утворення пари вуглецю у вигляді С, 

С2, С4, С5. На основі цього можна стверджувати, що при t>1600 °С активізуються 

процеси взаємодії Н2 з С, що виділився при розпаді СН4 на С і Н2. Отримані дані 

вказують на те, що квазібінарність розрізу СН4-СО зберігається до 3000 °С, але в 

ньому відбуваються різні фазові перетворення. Тому частину розрізу СН4-СО, що 

лежить вище 1600 °С, необхідно вважати частково квазібінарним розрізом 

особливого виду 2, і позначати його на концентраційному трикутнику штрих-

пунктирною лінією з двома крапками для інтервалу температур 1600 ≤ t ≤ 3000 °C. 

Якщо розріз СН4-СО приймаємо частково квазібінарним особливого виду, 

то виходячи з правила, що квазібінарні розрізи не можуть пересікатися, розріз С-

Н2О необхідно вважати неквазібінарним(довільним). 

Про неквазібінарність розрізу С-Н2О свідчать результати розрахунків 

(рис. 3.2, г, д) в точці 1, так і  в точках 3 і 4 ( рис. 3.1), розташованих на розрізі С-
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Н2О, при більшому вмісті Н2О ніж в точці 1. В точах 3 і 4 при квазібінарності 

розрізу С-Н2О повинні були б проходити до кінця відповідно реакції (3.3) і (3.4):  

 

СН4 + СО2 = 2С + 2Н2О,     (3.3) 

 

СН4 + О2 = С + 2Н2О.      (3.4) 

 

В продуктах цих реакцій повинна обов’язково бути присутньою пара Н2О. 

Однак, з рисунку 3.2 г слідує, що при високих (1000 ≤ t ≤ 1600 оС) температурах 

реакція (3.3) не реалізується, тому що вміст С в точці 3 при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС 

дорівнює нулю, а не 2С, як це показано в реакції (3.3). Це ще раз підтверджує, що 

в точці 3 розріз С-Н2О неквазібінарний, а розріз СН4-СО, який його перетинає в 

точці 1, є частково квазібінарним розрізом особливого виду 1. 

В точці 4 реакція (3.4) при температурах вище 800 оС майже не проходить, 

бо вуглець (С) в розрахованих продуктах реакції відсутній (рис. 3.2, д). 

З рисунка 3.2, г також слідує, що для точки 3 при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС більш 

ймовірною, ніж реакція (3.3), є реакція (3.5): 

 

СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2,     (3.5) 

 

тому що в продуктах реакції при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС присутні тільки по 2 моля СО і 

Н2. Отриманий результат вказує на те, що в даному випадку частково 

квазібінарним є розріз СО-Н, а не розріз СН4-СО2. При цьому при температурах 

більше 1000 оС для точок, розташованих на розрізі СО-Н, в продуктах реакції 

повинні бути присутні тільки Н2 і СО, а вільний вуглець повинен бути відсутнім. 

В  точках 9, 10, 14 і 16 (рис. 3.1) при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС дійсно присутні тільки Н2 і 

СО, а вільний вуглець (С) відсутній (рис. 3.2, е та 3.3, a). 

Оскільки розріз СО-Н при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС частково квазібінарний, 

розрізи СН4-СО2, СН4-О і СН4-Н2О, які його перетинають, слід вважати 

неквазібінарними. 
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Рис. 3.3. Залежність вмісту газоподібних і твердих компонентів потрійної діаграми С-Н-О від 

температури при тиску газового середовища 0,1 МПа, для реакцій: а – т. 16, СО+6Н2; б – т. 6, 

СН4+3СО2=4CO+2H2O; в – т. 7, 2СН4+3О2=2СO+4Н2О; г – т. 11, СН4+2О2=СO2+2Н2О; д – т. 8, 

СН4+2Н2О=CO2+4H2; е – т. 5, CO+H2O=СО2+Н2; є – т. 15, СО2+6Н2; і – т. 17, СО2+8Н2 

т.6, СН4+3СО2=4СO+2Н2О 

т. 7, 2CH4+3O2=2CO+4H2O 

т. 11, СH4+2O2=СO2+2Н2О 

т. 8, СН4+2Н2О=СО2+4Н2  т.5, СO+Н2O=CO2+Н2 

т. 16, СО+6Н2 

т.15, СО2+8Н2 

т. 17, СО2+8Н2 
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Про неквазібінарність розрізу СН4-СО2 свідчить рисунок 3.2, г для реакції 

(3.3) СН4+СО2=2С+2Н2О, на якому при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС відсутні як СН4 і СО2, так 

і С та Н2О, а присутні тільки Н2 і СО. Аналогічний висновок слідує за результатами 

розрахунку і для точки 6 (рис. 3.1, б) для реакції СН4+3СО2=4СО+2Н2О, тому що в 

цій точці при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС, крім СО2 і Н2, характерних для розрізу СН4-СО2, 

відсутній вільний вуглець, необхідний для утворення СН4, і присутні Н2О і СО, які 

на цьому розрізі не повинні бути (рис. 3.3, б). 

 Неквазібінарність розрізу СН4-О підтверджується результатами розрахунку 

не тільки для точки 9, для реакції 2СН4+О2=2СО+4Н2, про що вказувалося вище, 

але й для точки 4 (рис. 3.2, в), для реакцій СН4+О2=С+2Н2О, СН4+О2=СО2+2Н2, 

точки 7, (рис. 3.3, в) для реакції 2СН4+3О2=2СО+4Н2О, і точки 11 (рис. 3.3, г), для 

реакції СН4+2О2=СО2+2Н2О, тому що у вказаних точках (9, 4, 7, 11) при 

1000 ≤ t ≤ 1600 оС метан (СН4) і кисень (О2), які повинні бути на розрізі СН4-О при 

його квазібінарності, в продуктах реакції відсутні. 

Неквазібінарність розрізу СН4-Н2О при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС підтверджується 

не тільки розрахунками для точки 10 (рис. 3.2, є), в якій присутні тільки Н2 і СО, 

але й для точки 8 (рис. 3.3, д), тому що в цій точці СН4 і Н2О в продуктах реакції 

відсутні, а, крім СО2 і Н2О, присутні СО і Н2. 

Довівши часткову квазібінарність розрізів СН4-СО і СО-Н і 

неквазібінарність розрізів СН4-СО2, СН4-О, СН4-Н2О, необхідно перевірити 

квазібінарність можливих розрізів Н-СО2, СО-Н2О і СО2-Н2О, які з розрізами СН4-

СО і СО-Н не пересікаються. 

З рисунку 3.3, г для точки 11 слідує, що в продуктах реакції 

СН4+2О2=СО2+2Н2О при температурах 200-1600 °С присутні тільки 1 моль СО2 і 

2 молі Н2О, що знаходяться на кінцях розрізу СО2-Н2О. Тому можна впевнено 

стверджувати, що розріз СО2-Н2О в даному інтервалі температур (200-1600 °С) є 

частково квазібінарним. 

 Вище 1600 °С, як і на розрізі СН4-СО, на розрізі СО2-Н2О відбуваються 

складні реакції розкладу Н2О, СО2 з утворенням Н2, СО, Н, ОН, НО2 і навіть О та 
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О2, але СН4 і С в продуктах реакції не з’являються. Видно, що відбуваються тільки 

реакції перетворення СО2 і Н2О. Тому вище 1600 °С розріз СО2-Н2О необхідно 

вважати частково квазібінарним особливого виду 2 і позначати в даному інтервалі 

температур (>1600 °С) штрих-пунктирними лініями з двома крапками. 

На основі розрахунків для точок 4–8, 15, 17 (рис. 3.3) можна впевнено 

стверджувати, що при t>2000 оС розрізи СО2-Н і СО-Н2О неквазібінарні та в 

середині всієї області Н-СО-СО2-Н2О в продуктах реакції у вказаному інтервалі 

температур присутні 4 компоненти: СО, Н2О, СО2 і Н2, тобто вся область Н-СО-

СО2-Н2О при t>2000 оС являє собою чотирьох компонентну газовую фазу. 

Отже, в потрійній системі С-Н-О при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС є частково 

квазібінарний розріз Н2О-СО2, частково квазібінарний розріз СО-Н і частково 

квазібінарний розріз особливого виду СН4-СО. Інші розрізи ні в якій мірі неможна 

називати квазібінарними. Кінцевий вигляд потрійної діаграми С-Н-О з нанесеними 

квазібінарними розрізами і складами 

середовищ для областей, що розділяються 

ними, приведений на рис. 3.4. З цього 

рисунку слідує, що при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС 

вільний вуглець не містять тільки 

середовища, склади яких знаходяться на 

розрізі СО-Н та правіше нього. 

У середині області С-СН4-СО при 

вказаних температурах вільний вуглець 

присутній у вигляді двох складових: 

вихідний вільний вуглець (Свих.), який 

входить до складу вихідного 

середовища, і вільний вуглець, що 

утворився в процесі розпаду СН4, що 

позначається нами, як ССН4. На розрізі СН4-СО і всередині області СН4-СО-Н 

вільний вуглець присутній тільки в результаті розпаду СН4 на ССН4 і Н2. 

 

Рис. 3.4. Кінцевий вигляд потрійної 

діаграми С-Н-О при 1000 ≤ t ≤ 1600 оС (а): 

 —— квазібінарні розрізи; 

– – – частково квазібінарні 

  — · — частково квазібінарний розріз 

особливого виду 
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На розрізі СО2-Н2О при температурах 1000 ≤ t ≤ 1600 присутні тільки СО2 і 

Н2О, а в області правіше нього (СО2-Н2О-О) в газовому середовищі, крім СО2 і 

Н2О, присутній вільний кисень у вигляді О2. 

 З рисунків 3.2, 3.3, 3.5 слідує, що при t≤200 оС можна впевнено 

стверджувати про існування в системі С-Н-О частково квазібінарного розрізу 

Н2О-СО2 і частково квазібінарного розрізу СН4-Н2О, тому що при вказаних 

температурах в точці 10 (див. рис. 3.2, є) присутні тільки вихідні речовини (СН4 і 

Н2О), а в точці 11 – тільки продукти реакції (Н2О і СО2). Оскільки t≤200 оС 

частково квазібінарними є розрізи СН4-Н2О і Н2О-СО2, то розрізи Н-СО, Н-СО2, 

СН4-О, що їх перетинають, виходячи з правила про те, що квазібінарні розрізи не 

перетинаються, у вказаному інтервалі температур є неквазібінарними. 

 

 

Рис. 3.5. Залежність концентрації 

газоподібних і твердих компонентів у точці 

13 потрійної діаграми С-Н-О (рис. 3.1) від 

температури при тиску газового 

середовища 0,1 МПа для реакції 

СН4+0,5Н2О=0,5С+0,5СО+2,5Н2 

 

На підставі аналізу результатів розрахунків для точок 1-3, 6 зроблено 

висновок, що при t≤200 оС область С-СН4-Н2О-СО2 є чотирьох компонентним 

середовищем, склад якого якісно однаковий (С, СН4, Н2О, СО2), а кількісно 

залежить від місця положення досліджуваної точки всередині чотирикутника С-

СН4-Н2О-СО2. Гази СО і Н2 в цій області при t≤200 оС відсутні. Отже, при t≤200 

оС в потрійній системі С-Н-О присутні тільки 2 частково квазібінарних розрізи: 

СН4-Н2О і Н2О-СО2 (рис. 3.6). Виходячи з цього, можна стверджувати, що на 

концентраційному трикутнику потрійної системи С-Н-О при t≤200 оС існують три 

області: С-СН4-Н2О-СО2, СН4-Н-Н2О і СО2-Н2О-О, склади середовищ в яких 

суттєво відрізняються (рис. 3.6). 
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Слід підкреслити, що склади газових 

середовищ, розташованих на розрізі СО2-

Н2О, і у всій області СО2-Н2О-О зі зміною 

температури не змінюються (див. рис. 3.3, г, 

для т. 11, а також рис. 3.7 для точки 12). Але 

на інших розрізах і всередині інших 

областей системи зі зниженням температури 

з 1000 оС спостерігається плавний перехід 

від високотемпературних складів, до 

низькотемпературних (t≤200 оС). Ці дані 

мають велике значення для вибору складів 

газових середовищ для деяких 

технологічних процесів. 

 

 

Рис. 3.7. Залежність концентрації 

газоподібних і твердих компонентів у точці 

12 потрійної діаграми (рис. 3.1) від 

температури при тиску газового 

середовища 0,1 МПа для реакції 

СН4+3О2=СО2+2Н2О+О2 

 

При температурах нижче 1000 оС стабільними залишаються тільки 

середовища, склад яких розташований на розрізі СО2-Н2О і правіше від нього. В 

інших областях діаграми складу при зниженні температури будуть проходити 

складні перетворення (рис. 3.8, а). 

Збільшення температури від 1600 до 3000 °С приводить до того, що 

стабільним лишається тільки розріз СО-Н (рис. 3.8, б), правіше від якого 

відбуваються складні процеси дисоціації з утворенням ОН, Н, О тощо. Лівіше 

розрізу СО-Н також відбуваються процеси розпаду з утворенням Н і Сгр та 

ацетилену C2H2, випаровування вуглецю. 

 

Рис. 3.6. Квазібінарні розрізи та якісні 

склади областей на концентраційному 

трикутнику потрійної системи С-Н-О 

при t≤200 оС 

т. 12, СН4+3О2=СО2+2Н2О+О2 
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Рис. 3.8. Вигляд потрійної діаграми С-Н-О з якісними складами областей при 200 ≤ t ≤ 1000 оС 

(а); при 1600 ≤ t  ≤ 3000 оС (б)  

 

3.2. Визначення квазібінарних розрізів 

 у потрійній системі С-W-H та її тріангуляція 

 

Особливістю системи С-W-H є наявність в двійних системах С-W і С-H 

подвійних сполук WС, W2С і СН4 [1, 15]. У подвійній системі W-H при взаємодії 

вольфраму з воднем гідриди вольфраму не утворюються навіть з атомарним 

воднем [16], тому при визначенні квазібінарних розрізів у потрійній системі C-W-

H необхідно використовувати тільки сполуки WC, W2C і СН4. 

 У зв’язку з тим, що в літературі [15, 17] температура початку утворення 

W2C не приводиться, нами з використанням програми FactSage та її баз 

термодинамічних даних було проведено розрахунок інтервалу температур 

існування W2С. Встановлено, що в інтервалі 100–3000 С з позицій 

термодинаміки W2С існує тільки при температурах більше 1324 °С (рис. 3.9). При 

температурі нижче 1324 °С в подвійній системі С-W існує тільки сполука WС. 

Вище температури 2323 °С карбід WC не існує, бо розпадається на W2C і С. 

Виходячи з рис. 3.9 можна зробити висновок, що при отриманні WС при 

температурах до 1324 °С домішками можуть бути лише W і С, а при температурах 

1324-2323 °С – W2С і С. Наявність домішок W при цих температурах 

малоймовірна.  
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Враховуючи ці дані, в системі С-W-H в інтервалі температур від 100 до 3000 

°С можна провести ймовірні квазібінарні розрізи так, як це показано на рисунку 3.10 

(точки 1-12). 

 

 

Рис. 3.9 Діаграма стану системи W-C, розрахована з використанням програми FacktSage 

 

З рисунка 3.10 видно, що розріз 

WС-СН4 може бути квазібінарним, 

тому що він не перетинається іншими 

розрізами. З двох розрізів (WС-Н і W-

СН4), виходячи з правила, що 

квазібінарні розрізи не можуть 

перетинатися, квазібінарним може 

бути тільки один з них. У зв’язку з 

цим для цих двох розрізів на початку 

розрахунок проводили для точки 

перетину цих двох розрізів (т. 3), а 

потім робили перевірочні розрахунки 

для декількох точок, розташованих на розрізі WC-H (т. 4-7). Результати 

розрахунків приведені на рисунках 3.11. Розріз W2С-Н може бути квазібінарним 

лише тоді, коли розріз W-СН4 буде неквазібінарним.  

 

Рис. 3.10. Концентраційний трикутник 

системи C-W-H з ймовірними квазібінарними 

розрізами і точками для розрахунків рівноваги 

хімічних реакцій 
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Рис. 3.11. Залежність вмісту газоподібних і 

твердих компонентів (моль) потрійної 

діаграми С-W-H (рис. 3.23) від температури 

при тиску газового середовища 0,1 МПа для 

реакцій : а – т. 1, WC+CH4; б – т. 2, WC+4CH4; 

в – т. 3, WC+2H2; г – т. 4, WC+H2; д – т. 5, 

WC+0,5H2; е – т. 6, WC+ 3H2; є – т. 7, WC+4H2 

  

т.1, WC+CH4 
т. 2, WC+4CH4 

т. 3, WC+2H2 т. 4, WC+H2 

т. 5, WC+0,5H2 
т. 6, WC+ 3H2 

т. 7, WC+4H2 
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Визначення квазібінарності розрізу WС-СН4. Оскільки розріз WС-СН4 не 

перетинається ні з одним іншим розрізом, то у випадку, коли він є квазібінарним, в 

продуктах взаємодії WС з СН4 повинні бути присутніми тільки вихідні речовини 

(WС і СН4) при всіх складах суміші цих компонентів. З розрахунків рівноваг для 

сумішей 1 моля WС з 1 молем СН4 (т.1, рис. 3.10) і 1 моля WС з 4 молями СН4
 (т. 2, 

рис. 3.10,) слідує, що кількість молів WС в суміші до 2323 °С дійсно не змінилася 

(рис. 3.11, а, б). При більш високих температурах 1 моль WС майже розпався на 

0,5 моля W2С і 0,5 моля С. Метан (СН4) при підвищенні температури від 100 до 

2322 °С поступово розпадається на водень (Н2) і вуглець (С). Вміст інших 

вуглеводнів складає надзвичайно малі кількості (від 2,11·10-10 до 3,47·10-2 моля). У 

зв’язку з цим можна впевнено вважати, що в продуктах нагріву зазначеної суміші 

WС і СН4 співвідношення Н2 і С, що утворилися, відповідає СН4 майже до 2322 °С. 

У результаті можна прийняти, що відповідно до термінології, яку йшлося у 

попередньому підрозділі 3.1, розріз WС-СН4 є квазібінарним розрізом особливого 

виду 1 і позначається його на концентраційному трикутнику штрих-пунктирною 

лінією. При температурі 2324 °С кількість вільного вуглецю різко збільшується (до 

1,43 моля) завдяки виділенню 0,5 моля С з WС. Наявність у продуктах реакції 

1,43 моля вуглецю, а не 1,5 моля обумовлено тим, що при 2323 °С і вище 

відбувається активне утворення різних вуглеводнів. Враховуючи, що ці 

перетворення дещо відрізняються від перетворень на цьому ж розрізі від 100 до 

2322 °С, вважаємо за доцільно іменувати цю частину розрізу WС-СН4 частково 

квазібінарним розрізом особливого виду 2, і позначати його на концентраційному 

трикутнику для інтервалу 2323-3000 °С штрих-пунктирною лінією з 2-ма точками.  

 Визначення квазібінарності розрізу WC-H. Результати розрахунків для 

розрізу WС-Н наведені на рис. 3.11. З рисунку 3.11, в видно, що в точці перетину 

розрізів WС-Н і W-СН4 (т. 3, рис. 3.10) при взаємодії 1 моля WС з 2 молями Н2 при 

температурі 700-2323 °С у продуктах реакції знаходяться майже тільки вихідні 

речовини: WС і 2Н2. Кількість W, CH4 і інших сполук не перевищує 3,2·10-3 моля. 

Вміст С дорівнює нулю. Карбід W2C, W і CH4 аж до 1323 °С майже відсутні. У 
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зв’язку з цим можна стверджувати, що частково квазібінарним (від 700 до 2323 °С) 

є розріз WС-Н, а не W-СН4. Позначаємо його на концентраційному трикутнику 

штриховою лінією. При температурах нижче 700 °С до 150 °С у точках 3-7 в 

продуктах реакції, крім WС і Н2, присутня помітна кількість W і СН4, які властиві 

розрізу W-CH4, а не розрізу WC-H, тобто в цьому інтервалі температур (150-

700 °С) є суміш чотирьох компонентів, що належать різним розрізам (W-CH4 і WC-

H). Виходячи з цього, можна стверджувати, що в інтервалі температур 100-700 °С 

розріз WС-Н є неквазібінарним, а довільним, і на концентраційному трикутнику 

цей розріз для інтервала температур 100-700 °С не показуємо.  

При температурах менше 150 °С з розрахунків для точок 3-5 також слідує, 

що розріз WC-H не може існувати, бо в цьому інтервалі температур також 

присутні 4 компоненти: WC, W, H2 і СН4. Проте в точках 6-7 карбід WC повністю 

відсутній, а присутні тільки W, H2 і СН4, що вказує на квазібінарність розрізу W-

CH4. Можливо для точки 3 при температурі менше 150 °С програма дає невелику 

помилку, через незначну точність термодинамічних даних при цих температурах. 

Тому вище, при аналізі квазібінарності розрізу W-CH4 в точці 8, особливу увагу 

звернемо на склад продуктів реакції в точках 11 і 12. 

При температурах більше 2323 °С розрахунок для всіх точок розрізу WC-H 

(3-7) показує, що WC розпадається на 0,5 W2C і 0,426-0,352 моля С. Крім того, 

з’являються різні вуглеводні. Подальше підвищення температури до 3000 °С 

призводить до суттєвого зменшення вмісту водню і вуглецю, збільшення вмісту 

вуглеводнів за рахунок взаємодії водню з вуглецем, розпаду Н2 на 2Н, а вміст 

кристалічного W2C не змінюється. Останнє вказує на те, що база даних програм 

FactSage кристалічного W2C не фіксує змін агрегатного стану W2C, тобто того, що 

він повинен розплавитися при 2785±10 °С, як слідує з експериментальної 

діаграми стану [5, 12 ]. Крім того, необхідно підкреслити, що нагрівання суміші 

WC і H2 до температур 2323-3000 °С не призводить у всіх точках (3-7) до появи 

W. Тому можна вважати, що при температурі більше 2323 °С розріз WC-H є 

частково квазібінарним розрізом особливого виду 2, коли відбуваються утворення 
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в значній кількості вуглеводнів і розпад H2 на H. Тому на концентраційному 

трикутнику показуємо його штрих-пунктирною лінією з 2-ма крапками. Розріз же 

W-CH4 для температур вище 2323 °С не існує, тому ми його на концентраційному 

трикутнику для цього інтервалу температур не показуємо. 

Визначення квазібінарності розрізу W2C-H. У зв’язку з тим, що розріз W-CH4 

при температурах 150-3000 °С не є квазібінарним, слід вважати, що розріз W2C-H 

може бути квазібінарним. Для підтвердження цього були проведені розрахунки 

рівноваг для точок 8-12 (див. рис. 3.10), які лежать на проекції розрізу W2C-H. 

Результати розрахунків наведено на рис. 3.12.  
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Рис. 3.12. Залежність вмісту газоподібних і 

твердих компонентів (моль) потрійної 

діаграми С-W-H від температури при тиску 

газового середовища 0,1 МПа для реакцій: а – 

т. 10, W2C+0,5H2; б – т. 9, W2C+H2; в – т. 8, 

W2C+2H2; г – т. 11, W2C+3H2; д – т. 12, 

W2C+4H2  

т.10, W2C+0,5H2 

т. 9, W2C+H2 

т. 8, W2C+2H2 

т. 11, W2C+ 3H2 

т. 12, W2C+4H2 



78 

 

З цих рисунків видно, що карбід W2C на розрізі W2C-H в точках 8-12 існує 

тільки при температурах більше 1323 °С, що повністю співпадає з рис. 3.9. В 

зв’язку з цим про існування розрізу W2C-H можливо говорити тільки для 

температур 1324 °С і більше, аж до 3000 °С. 

При пониженні температури з 1323 °С до 700 °С, існують тільки продукти 

розпаду W2C-H на WC і W і незначна кількість різних вуглеводнів. При 

температурах 700-150 °С відбувається часткове зневуглецювання карбіду WC, що 

утворився при розпаді W2C, воднем до W з утворенням СН4. У цьому інтервалі 

температур в продуктах реакції присутні 4 компоненти (WC, W, H2 і CH4) 

властиві двом розрізам WC-H і W-CH4, тому розріз W2C-H при температурах 150-

700 °С не можна вважати квазібінарним хоча б частково, чи навіть частково 

квазібінарним особливого виду, тому на трикутнику його не показуємо. 

При температурах 700-1323 °С розріз W2C-H необхідно вважати частково 

квазібінарним розрізом особливого виду 1, бо на ньому присутні продукти 

розпаду W2C на W і WC, та на концентраційному трикутнику позначати штрих-

пунктирною лінією. При температурах 1323-1600 °С розріз W2C-H необхідно 

вважати частково квазібінарним, бо на ньому присутні майже тільки W2C і Н2, і 

позначати його на концентраційному трикутнику штриховою лінією. 

При температурах 1600-3000 °С вміст W2C майже не змінюється, а вміст 

водню (Н2) на розрізі W2C-H починає зменшуватися за рахунок розпаду Н2 на 2Н і 

утворення невеликої кількості вуглеводнів. Тому в інтервалі температур 1600-

3000 °С розріз W2C-H можна вважати частково-квазібінарним розрізом 

особливого виду 2, коли Н2 розпадається на 2Н, і позначити його на 

концентраційному трикутнику штрих пунктирною лінією з 2-а крапками. Розріз 

W2C-СH4 не може в цьому інтервалі температур існувати, бо існують розрізи WC-

H і W2C-H, які він перетинати не може. 
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Рис. 3.13. Концентраційні трикутники системи С-W-H з квазібінарними розрізами: а – в 

діапазоні температур 0–150 С існує тільки квазібінарний розріз особливого виду WC-CH4; б – в 

діапазоні температур 150–700С існує квазібінарний розріз особливого виду WC-CH4 і частково 

квазібінарний розріз WC-H; в – в діапазоні температур 700-1324 °С інує частково квазібінарний 

розріз WC-H і W2C-H; г – в діапазоні температур 2325-3000 існує частково квазібінарний розріз 

W2C-H. 

 

При температурах 150 °С і менше в продуктах реакцій W2C+H2 в точках 11 і 

12 присутні тільки W, CH4 і H2. Вміст WC, як і в точках 6, 7 дорівнює нулю, що 

а 0-150 °C б

а 

150-700 °C 

700-1324 °C 
в 1324-1600 °C г 

д 1600-2324C 2324-3000 °C е 
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ще раз підкреслює існування при температурі 150 °С і менше частково 

квазібінарного розрізу W-CH4. Наявність в точках 8-10 при 150 °С WC і 

відсутність С вказує на те, що ці точки знаходяться в області WC-СH4-W. 

Концентраційні трикутники системи C-W-Hз нанесеними на них різними типами 

розрізів наведено на рисунку 3.13, а зображення політермічних розрізів системи 

С-W-H, на яких існують частково квазібінарні розрізи різних типів, наведено на 

рисунку 3.14. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14 Політермічні розрізи системи C-W-H: а – WC-CH4; б – WC-H; в – W2C-H; г – W-CH4 

 

3.3. Визначення квазібінарних розрізів у потрійній системі 

С-W-О та її тріангуляція 

 

Система С-W-О має найбільш розповсюджене практичне використання, 

коли необхідно провести пряме навуглецювання до WC вольфраму або його 

оксидів вуглецем [17, 18]. Концентраційний трикутник системи С-W-О з 

ймовірними квазібінарними розрізами зображений на рисунку 3.15. Розрахунки 

а б 

в г 
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рівноваг проводили аналогічно методикам, що приведені у підрозділах 3.1 і 3.2. 

Результати розрахунків зображені на рисунках 3.16–3.19 і таблицях у додатку. 

Розрахунки для точки 4 (рис. 3.16, а) 

показують, що для отримання WC по 

реакції WO3+4C=WC+3CO в системі C-W-

O необхідно точно знаходитись на розрізі 

WC-CO при температурах 1000–2323 °С. 

Вище 2323 °С з’являється вільний вуглець 

Сгр, W2C, сліди газоподібного W, 

газоподібні модифікації та оксиди 

вуглецю. При цьому основною зміною в 

процесі є розклад WC на W2C і Сгр. Нижче 

1000 °С з термодинамічної точки зору 

відбувається розпад оксиду вуглецю СО на 

С і СО2, а нижче 550 °С повне окиснення WC до W18O49 (рис. 3.16, а). 

 Подібні результати отримані і для точок 7 і 10 (рис. 3.16, б, в). 

На основі отриманих для точок 4, 7, 10 даних можна стверджувати, що 

розріз WC-CO в інтервалі температур 1000-2323 °С є частково квазібінарним, бо 

в цьому інтервалі температур існує тільки суміш WC з СО. В інтервалі температур 

550–1000 °С цей розріз є частково квазібінарним розрізом особливого виду 1, 

оскільки в цьому інтервалі температур крім WC і СО, присутні С і СО2, що 

утворилися лише з розпаду СО по реакції Белла-Будуара. Вище 2323 °С розріз 

WC-CO також можна вважати частково квазібінарним розрізом особливого виду, 

бо в цьому інтервалі температур присутні тільки СО і суміш WC+C, що 

утворилися в результаті розпаду WC на W2C і С. Менше 550 °С розріз WC-CO є 

неквазібінарним. У цілому політермічний розріз системи C-W-O по лінії WC-CO 

приведено на рисунку 3.18, а. 

 

 

Рис. 3.15. Концентраційний трикутник 

системи C-W-O з ймовірними 

квазібінарними розрізами і точками, що 

були використані для розрахунку 

рівноваги хімічних реакцій 
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Рис. 3.16. Залежність вмісту газоподібних і твердих компонентів в молях потрійної діаграми С-

W-O від температури при тиску газового середовища 0,1 МПа для реакцій: а – т. 4, WO3+4C; б – 

т. 7, WC+CO; в – т. 10, WO2+3C; г – т. 3, WO3+3C; д – т. 2, WO3+1,5C; e – т. 1, WO3+C; є – т. 5, 

WO3+CO2; і – т. 6, WO2+CO2 

т. 4, WO3+4C т. 7, WC+CO 

т. 10, WO2+3C 

т. 3, WO3+3C 

т. 2, WO3+1,5C т. 1, WO3+C 

т. 5, WO3+CO2 

т. 6, WO2+CO2 
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Зменшення вмісту вуглецю в системі С-WO3 до 3 молів (точка 3 на 

рис. 3.15) призводить до наявності в продуктах реакції при температурах 1400–

3000 °С майже тільки W і СО (рис. 3.16, г). Карбід WC в цій точці існує лише в 

діапазоні від 600 до 1000 °С, причому він забруднений домішками W, WO2, C 

(рис. 3.16, г). Отримані результати вказують на те, що другим частково 

квазібінарним розрізом в системі C-W-O є розріз W-CO в інтервалі температур 

1400–3000 °С. Карбід вольфраму з невеликими домішками WO2 в точці 3 можна 

отримати лише в інтервалі температур 800–900 °С. В інтервалі температур 1000–

1300 °С співіснують у великих кількостях W і у невеликих кількостях WC. 

Побудований на основі цих даних політермічний розріз системи C-W-O по лінії 

W-CO приведено на рисунку 3.18, б. Така побудова розрізу W-СO 

підтверджується розрахунками для точок 11 і 12 (рис. 3.15). Наявність 

квазібінарного розрізу W-СO вказує на те, що квазібінарні розрізи WC-CO2, WC-

O, WC-WO3, WC-WO2 існувати не можуть. Тому виконаємо перевірку можливості 

наявності квазібінарних розрізів W-CO2, CO-WO2, CO2-WO2, CO-WO3 і CO2-WO3. 

Для перевірки квазібінарності розрізу W-CO2 проведемо розрахунки 

рівноваг в точці 2 для реакції 1,5 моля С з 1 моль WO3. В точці 2 при всіх 

температурах від 200 до 3000 °С існує суміш трьох і більше компонентів 

(рис. 3.16, д), тому розріз W-CO2 не можна вважати навіть частково 

квазібінарним. В точці 1 може бути квазібінарним тільки розріз CO-WO2, бо 

розрізи C-WO3 і WC-O не є квазібінарними по правилу, що квазібінарні розрізи не 

перетинаються, а вони перетинаються з квазібінарними розрізами WC-CO і W-

CO. Результати розрахунків, приведені на рис. 3.16, е показують, що в точці 1, як і 

в точці 2 при температурах 200–3000 °С існує суміш трьох і більше компонентів, 

тому можна стверджувати, що розріз СО-WO2 не є навіть частково квазібінарним.  

В точці 5 реакція 1 моля WO3 з 1 молем СО2 при температурах до 1324 °С не 

відбувається. При більш високих температурах вміст WO3 зменшується, WO3 

плавиться, а при температурах вище 1636 °С (рис. 3.16, є) WO3 повністю 

переходить в газову фазу (див. табл. у додотку). Тому слід вважати, що розріз 
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WO3-CO2 є частково квазібінарним в інтервалі температур 100-1324 °С 

(рис. 3.18, в). При більш високих температурах цей розріз не є квазібінарним. 

В точці 6 може існувати або розріз СО-WO3, або розріз СО2-WO2, бо розріз 

WC-O не може бути квазібінарним по правилу, що квазібінарні розрізи не 

перетинаються, а розріз WC-O перетинається з частково квазібінарним розрізом 

W-CO. Оскільки розрізи CO-WO3 і CO2-WO2 перетинаються в точці 6, то можна 

зробити тільки один розрахунок для точки 6 (рис. 3.16 к), з якого слідує, що при 

температурах 200–3000 °С в рівноважному середовищі присутні мінімум 5 

компонентів (CO, C, WO2, W, W18O49), тому ні розріз СО-WO3, ні розріз СО-WO2 

не є навіть частково квазібінарними. Але і в точці 6 при температурах 1700–

3000 °С в твердій фазі присутній тільки W. 

Отримані для точок 1, 2, 6 результати вказують на те, що вище 1700 °С є 

ціла область W-CO-CO2-(WO3)n газ, в якій можна отримувати W. Але при 

видаленні з метою виключення розпаду СО газового середовища можуть в 

значній кількості видалятися оксиди вольфраму (WO3)2, (WO3)3, (WO3)4. Тому 

отримувати W відновленням W з WO3 вуглецем найбільш раціонально в точці 3 

на розрізі W-CO по реакції WO3+3C при температурі вище 1700 °С. 

У зв’язку з тим, що розріз WC-CO є частково квазібінарним лише в 

інтервалі температур 1000–2323 °С, а при більш високих температурах WC 

розпадається на W2C і Сгр. було доцільно визначити склад продуктів реакцій в 

точках 8 і 9, що знаходяться на розрізі W2C-CO. Результати розрахунків для точок 

8 і 9 приведені на рис. 3.17, а, б. 

З рисунку 3.17, а слідує, що в точці 8 при різних температурах (200–400 °С) 

в рівновазі знаходяться 0,5WO2, 0,5WC і 0,5С. З підвищенням температури 

відбуваються складні процеси поступового окиснення, відновлення і 

навуглецювання до W2C. При 1000–1300 °С в середовищі присутні тільки 

0,5W+0,5WC+CO, а при 1400–3000 °С в середовищі присутні тільки 0,5W2C і CO. 

Тобто можна вважати, що при температурах 1400–3000 °С повинен існувати 

частково квазібінарний розріз W2C-CO.  



85 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.17. Залежність вмісту газоподібних і твердих компонентів (моль) потрійної діаграми С-

W-O від температури при тиску газового середовища 0,1 МПа для реакцій: а – т. 8, WС+0,5CО2; 

б – т. 9, WС+0,25О2 

 

 
а 

 
б 

 

в 

Рис. 3.18 Політермічні розрізи системи C-

W-O: а – по лінії WC-CO; б – по лінії W-

CO, де в температурному інтервалі від 1400 

до 3000 °С існує частково квазібінарний 

розріз W-CO; в – по лінії WO3-CO2 з 

частково квазібінарним розрізом CWO3-CO2 

 

 

Про це також свідчать результати розрахунків в точці 9. При низьких (200–

1300 °С) температурах здійснюються ті ж самі процеси, що і в точці 8, а при 

температурах 1400 °С і вище до 3000 °С в рівновазі знаходяться 0,5W2C і 0,5СО. 

Узагальнюючи результати розрахунків для точок 1–12, можна зробити 

висновок, що при температурах 1000-2323 °С частково квазібінарним є тільки 

т. 8, WС+0,5CО2 т. 9, WС+0,25О2 
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розріз W-CO при температурах 1400–2323 °С. У системі C-W-O наявні кілька 

частково квазібінарних розрізів WC-CO, W2C-CO, W-CO (рис. 3.19). Розрізи W-

CO2, CO-WO2, CO-WO3 не є квазібінарними в жодному інтервалі температур, 

тобто в області W-CO-CO2-WO3 в процесі реакції відновлення утворюється кілька 

сполук і простих речовин одночасно без наявності карбідів WC і W2C. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.19. Концентраційний трикутник системи C-W-O з побудованими частково 

квазібінарними розрізами: а – WO3-CO2, існує тільки до 1323 °С; б –WC-CO, W2C-CO, W-CO 

існують при температурах вище 1323 °С 

 

Розріз CO2-WO3 є частково квазібінарним в інтервалі температур 200-

1323 °С. При більш високих температурах WO3 починає випаровуватися, 

плавитися і при температурі вище 1636 °С повністю переходить в газову фазу.  

 

3.4. Визначення квазібінарних розрізів у потрійній 

системі O-W-H та її тріангуляція 

 

У системі O-W-H існують оксиди вольфраму WO2, W18O49 (WO2,72), W10O29 

(WO2,9), WO3, а також Н2О. Гідрид вольфраму, як вказувалось вище, не існує. 

Тому з оксидами на концентраційному трикутнику можуть існувати наступні 

ймовірні квазібінарні розрізи: WO3-H2O, W10O29-H2O, W18O49-H2O, WO2-H2O, 

WO3-H, W10O29-H, W18O49-H, WO2-H, W-Н2О. 
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Особливістю системи O-W-H є 

наявність у ній потрійних сполук H2WO4 та 

WO2(OH)2, які по складу знаходяться в 

одній точці на проекції розрізу WO3-H2O. 

Наявність цих сполук вимагає розглядати 

також розрізи H2WO4-WO3, H2WO4- W10O29, 

H2WO4-W18O49, H2WO4-WO2, H2WO4-Н, 

H2WO4-О, H2WO4-W. Всі ймовірні 

квазібінарні розрізи в системі O-W-H 

зображено на рисунку 3.20. 

Визначення квазібінарноcті розрізу 

WO3-H2WO4. Розрахунками поведінки 

вольфрамової кислоти (H2WO4) при 

нагріванні її до 3000 °С  встановлено, що вольфрамова кислота з позиції 

термодинаміки існує тільки до 120 °С. В інтервалі температур 121-400 °С вона 

розкладається на 1 моль WO3 і 1 моль Н2О (див. табл. у додатку). При 400 °С вже 

присутні сліди WO2(OH)2 (4,455·10-10). Приймаємо, що в системі О-W-Н до 650 °С 

є тільки два компонента (WO3 і H2O), бо вміст WO2(OH)2 не перевищує              

8,262·10-6 моля, а вміст Н2 і ОН не перевищує 1,433·10-7 моля. При 1472 °С у 

системі зникає тверда фаза (CWO3) і з’являється рідка фаза (LWO3), яка зникає при 

1616 °С. Вище 1616 °С існує тільки багатокомпонентна газова фаза. Чистий CWO3 

плавиться також при 1472 °С, але випаровується при 1841 °С. Щоб визначитися 

чи є розріз WO3-H2WO4 квазібінарним була розрахована поведінка при нагріванні 

сумішей WO3+0,05H2O (точка 2 на рис. 3.20) і WO3+0,5H2O (точка 3 на рис. 3.20) 

В точках 2 і 3 при температурах до 120 °С включно існують тільки WO3 і Н2WO4 

(вольфрамова кислота). Це дозволяє нам стверджувати, що при температурах до 

120 °С включно розріз WO3-H2WO4 є частково квазібінарним. Позначимо його на 

концентраційному трикутнику штриховою лінією (рис. 3.21). В інтервалі 

 

Рис. 3.20. Концентраційний трикутник 

системи О-W-Н з нанесеними ймовірними 

квазібінарними розрізами і точками, що 

були використані для розрахунку 

рівноваги хімічних реакцій 
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температур 121-650 °С він переходить в частково квазібінарний розріз особливого 

виду 1 CWO3-H2O. Позначимо його теж штрих-пунктирною лінією. 

 

 

Рис. 3.21. Квазібінарні розрізи в системі  O-W-H до 120 °С: 

– – – частково квазібінарний розріз; 

– · – частково квазібінарнй розріз особливого виду 1 

 

В інтервалі температур 650-1471 °С на розрізі існують CWO3 і Н2О, а також 

інші оксиди вольфраму і продукти розпаду Н2О, тому цей розріз (CWO3-H2O) 

вважаємо частково квазібінарним розрізом особливого виду 2 і позначаємо 

штрих-пунктирною лінією з двома крапками (рис.  3.21). 

При температурах вище 1471 °С співіснують LWO3 і H2O, оксиди WO3 і 

продукти розпаду Н2О. Особливістю цього інтервалу температур є те, що рідкий 

WO3 (LWO3) повністю переходить в газову фазу при температурах 1841, 1818, 

1690, 1615 °С відповідно при вихідному вмісту Н2О – 0; 0,05; 0,5; 1,0 моля, тобто 

при збільшенні вмісту Н2О температура переходу LWO3 в газову фазу суттєво 

(>200 °С) знижується. Вважаємо, цю частину розрізу LWO3-H2WO4 частково 

квазібінарним розрізом особливого виду 3 і позначаємо його штрих-пунктирною 

лінією з трьома крапками (рис. 3.21). 
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Після зникнення LWO3 до 3000 °С існує тільки багатокомпонентна газова 

фаза, яка складається з оксидів вольфраму та продуктів розпаду Н2О. Цю частину 

політермічного розрізу WO3-H2WO4 вважаємо доцільним називати  частково 

квазібінарним розрізом особливого виду 4 і позначаємо його штрих-пуктирною 

лінією з 4-ма крапками (рис. 3.21). На основі отриманих результатів побудовано 

політермічний розріз WO3-H2WO4 (рис. 3.22). 

Визначення квазібінарності розрізу H2WO4-H2O. Для визначення 

квазібінарності розрізу H2WO4-H2O була розрахована зміна стану суміші 1 моля WO3 

і 26 молів Н2О (точка 4 на рис. 3.20). З таблиці (3.19 в) слідує, що до 120 °С в цій 

точці існують 1,0 моль H2WO4 і 25 молів Н2О, тобто цей розріз є частково 

квазібінарним розрізом H2WO4-H2O. Позначаємо його штриховою лінією (рис. 3.22). 

 

 
Рис. 3.22. Політермічний розріз WO3-H2WO4-H2O 

 

При температурах 121-1471 °С цей розріз перетворюється в частково 

квазібінарний розріз особливого виду 1, бо H2WO4 розпадається в основному на 

СWO3 і Н2О. Особливістю цього розрізу є те, що температура існування СWO3 

знижується з 1471 °С при 1 молі Н2О до 1298 °С при 26 молях Н2О. При 27 молях 

Н2О і більше температура існування СWO3 продовжує знижуватися по кривій лінії 

(рис. 3.22, див. політерм. розр), бо СWO3 переходить в газову фазу зі збільшенням 

вмісту WO2(OH)2 та інших оксидів вольфраму. Аналогічне явище спостерігається 

в частині LWO3-H2О, бо LWO3 не існує вже при 25 молях Н2О в суміші 1 моль 
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WO3+хН2О. Така поведінка цих частин розрізу H2WO4-H2O не дозволяє їх чітко 

відносити до якогось типу. 

Визначення квазібінарності розрізу H2WO4-O. Для визначення 

квазібінарносі розрізу H2WO4-O було розраховано зміни складу суміші 1 моля 

H2WO4 з 1 молем О2 (т.5 на рис. 3.20). З рис. 3.23 і табл. 3.20 слідує, що в т. 5 

вольфрамова кислота H2WO4 при 100 °С зберігається лише частково (0,126 моля), 

а 0,874 моля H2WO4 розкладається на 0,874 моля CWO3 і 0,874 моля Н2О. При 

цьому вміст О2 не змінюється (1 моль), але його наявність сприяє розкладу H2WO4 

на CWO3 і Н2О. Співвідношення вмісту  CWO3 до Н2О, що утворилися, відповідає 

складу вольфрамової кислоти. В зв’язку з цим, виходячи з прийнятої термінології, 

розріз H2WO4-O при t≤120°С можна вважати частково квазібінарним розрізом 

особливого виду 1 і позначити його штрих-пунктирною лінією (див. рис.3.21, а). 

При 121 °С H2WO4 в точці 5 

розпадається повністю і в продуктах 

реакції присутні тільки 1 моль CWO3, 

1 моль Н2О і 1 моль О2, тобто в 

цьому інтервалі температур ми 

маємо частково квазібінарий розріз, 

що утворився з продуктів розкладу 

Н2WO4. Верхньою границею 

існування цього розрізу є границя 900 °С. Позначаємо цей розріз на 

концентраційному трикутнику штриховою лінією (див. рис. 3.22 б). Вище 900 °С 

а продуктах реакції 1 моль H2WO4 + 1 моль О2 вміст CWO3 і Н2О поступово 

зменшується, а О2 майже не змінюється. При 1472 °С залишок CWO3 

перетворюється в рідкий  LWO3. В інтервалі температур 900-1471 °С збільшується 

вміст WO2(ОН)2 і відбувається утворення великої кількості оксидів вольфраму та 

продуктів розкладу Н2О. При цьому оксиду  також як і при сублімації чистого 

CWO3, тому цю частину полі термічного розрізу Н2WO4-О2 вважаємо частково 

квазібінарним розрізом особливого виду 1 і  позначаємо його штрих-пунктирною 

 

Рис. 3.23. Політермічний розріз H2WO4-O 
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лінією. Верхня границя розрізу LWO3+Н2О+газова фаза в точці 5 становить 

1549 °С, що незначно нижче температури зникнення рідкої фази в точці 1 

(1615 °С), тобто кисень, як і Н2О, знижує температуру повного зникнення LWO3. 

При високому вмісту О2 (26 моля, точка 6 на рис. 3.20) відбувається прямий 

перехід CWO3→GWO3 при температурі 1388 °C. Присутність в цьому інтервалі 

температур оксидів вольфраму і продуктів розпаду Н2О дозволяє віднести цю 

частинну політермічного розрізу H2WO4-O до частково квазібінарого розрізу 

особливого виду 2 і позначити його штрих-пунктирною лінією з 2-ма крапками. 

Вище лінії повного зникнення LWO3 існує тільки газова фаза, в якій при 

підвищенні температури проходять різні процеси взаємодії оксидів і розкладу 

Н2О, Н2 і О2 на їх складові, тому відносимо цю частину політермічного розрізу 

H2WO4-O до квазібінарного розрізу особливого виду 3 і позначаємо його штрих-

пункритрою лінією з 3-ма крапками. 

Визначення квазібінарності розрізу W-H2WO4. Крім згаданих вище розрізів 

квазібінарними розрізами з участю H2WО4 можуть бути H2WO4-W10O29, H2WO4-

W18O49, H2WО4-WO2, H2WO4-W, H2WО4-H. Оскільки розріз H2WO4-W перетинає 

більшість із названих розрізів, найбільш доцільно розглянути, чи є він квазібіарним і 

потім використати правило про неможливість перетинання квазібінарних розрізів. 

Для цього розглянемо 

перетворення, що відбуваються при 

нагріванні суміші H2WO4+W, 

перевіряючи можливість проходження 

реакції H2WO4+W=2WO2+H2 і одночасно 

квазібінарність одного з розрізів: Н2WO4-

W чи WO2-H (точка 7 на рис. 3.20). 

Результати розрахунку рівноваг реакції 

(H2WO4+W=2WO2+H2) в точці 7 

наведено на рис. 3.24.  

 З рисунка 3.24 видно, що в даній 

 

Рис. 3.24.  Залежність вмісту газоподібних і 

твердих компонентів потрійної діаграми        

О-W-Н від температури при тиску газового 

середовища 0,1 МПа для точки 7 реакції 

H2WO4+W 
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точці від 100 °С до 300 °С включно присутні фактично тільки 2 моля WO2 і 1 моль 

Н2, вміст W і Н2О не перевищує 5·10-3 моля. Враховуючи ці дані, можна вважати, 

що до 300 °С частково квазібінарним є розріз WO2-H, а розріз H2WO4-W не є 

квазібінарним. При температурах більше 300 °С в продуктах реакції появляються 

в значній кількості знаходяться СW, H2O, WO2(OH2) і газоподібні оксиди 

вольфраму, тобто розріз WO2-H вище 300 °С стає не квазібінарним, бо в 

продуктах реакції присутні сполуки і прості речовини, розташовані на кінцях 

інших розрізів. При підвищенні температури від 300 до 1660 °С вміст WO2 в 

продуктах реакції поступово зменшується. Особливо інтенсивне зменшення 

спостерігається після 1500 °С (див. рис. 3.24). При 1700 °С вміст WO2 дорівнює 

нулю. При цій температурі в твердій фазі присутні тільки 0,898 моля W. Рідка 

фаза відсутня. В газовій фазі у великій кількості присутні 0,600 моля пари Н2О, 

0,25 моля Н2, 0,144 моля WO2(OH)2 та газоподібні оксиди: 1,72 моля (WO3)3; 

0,0459 моля (WO3)4; 0,0559 моля (WO3)2; 0,0782 моля (W3O8). Вміст інших сполук 

в газовій фазі становить на кілька порядків менше, але в них є сліди О2. При 

температурах вище 1700 °С в продуктах реакції присутні тільки W, H2O, H2, 

WO2(OH)2 та газоподібні оксиди вольфраму. Це вказує на те, що при 

температурах від 300 °С  до 3000 °С розріз WO2-H не є квазібінарним. 

Якщо розріз WO2-H до 300 °С є 

частково квазібінарним, то в точці 8 

повинна проходити реакція: 

W+2H2O=WO2+2H2. З рисунка 3.25 

слідує, що дійсно до 300 °С в продуктах 

реакції в точці 8 присутні в основному 1 

моль WO2 і 2 моля Н2. Інші сполуки 

присутні в дуже малій кількості. Це 

підтверджує зроблений раніше 

висновок, що до 300 °С частково 

квазібірним в системі O-W-H є розріз 

 

Рис. 3.25. Залежність вмісту газоподібних і 

твердих компонентів потрійної діаграми О-

W-Н (рис. 3.20) від температури при тиску 

газового середовища 0,1 МПа для точки 8, 

реакції W+2Н2О=WO2+2Н2 
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WO2-H, а не розріз H2WO4-W. При більш високих температурах до 1600 °С 

присутні WO2, H2, H2O і W, що вказує на неквазібінарність у цьому інтервалі 

температур, як розріза WO2-H, так і розріза W-H2О. Подібна ситуація 

спостерігається і при температурах 1600-3000 °С, бо в продуктах реакції зникає 

WO2, a присутні W, H2O, H2, WO2(OH)2, незначні домішки інших сполук і простих 

речовин, в тому числі O2, тобто вище 1600 °С в системі WO2-H ніяких 

квазібінарних розрізів не існує .  

Підсумовуючи робимо висновок, що розріз WO2-H до 300 °С є частково 

квазібінарним, а вище не є навіть квазібінарним розрізом особливого виду, бо в 

продуктах реакції присутні не тільки продукти розпаду вихідних речовин, а й 

сполуки і речовини розташовані на кінцях інших розрізів. 

Якщо до 300 °С розріз WO2-H є частково квазібінарним, то в точках 7 а, 9-

11 при цих температурах повинні бути тільки WO2, W і Н2. Дані для вказаних 

точок, наведені на рис. 3.26, підтверджують цей висновок. Тому робимо кінцевий 

висновок, що до 300 °С розріз WO2-H є частково квазібінарним.  
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Рис. 3.26. Залежність вмісту газоподібних і твердих компонентів (моль) потрійної діаграми        

О-W-Н (рис. 3.20) від температури при тиску газового середовища 0,1 МПа для точок: а – т. 7, а 

0,75Н2WO4+W; б – т. 9, W+H2O; в – т. 10, W+0,1H2O; г – т. 11, W+0.01H2O 
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При більш високих температурах в цих точках з WO2 поступово воднем 

відновлюється W з утворенням Н2О, а в продуктах реакції знаходяться майже до 

зникнення WO2 чотири фази: WO2, H2, W, H2O, що відносяться до різних розрізів. 

При температурах вище температури зникнення WO2 в продуктах реакції  

присутні W, Н2, Н, WO2(OH)2, H2O та інші оксиди, тобто в області WO2-W-H існує 

W і багатокомпонентне газове середовище, яке розповсюджується за границі цієї 

області, поступово охоплюючи весь трикутник системи O-W-H. 

Визначення квазібінарності розрізу W18O49-H. Для визначення 

квазібінарності розрізу W18O49 – Н було досліджено вплив температури на хід 

реакції W18O49 + 49Н2=18 W + 49Н2О ( точка 12 на рис. 3.20). З рисунка 3.27, а 

слідує, що в точці 12 при 100 °С  присутні 47,595 моля  Н2 і 0,89195 моля W18O49. 

Крім того, при 100°С в точці 12 присутні 1,9449 моля WО2 і 1,4046 моля Н2О. 

Отримані дані вказують на те, що точка 12 знаходиться в середині області WO2-H-

H2O-W18O49 і розріз W18О49 навіть при 100°С не існує. Для підтвердження цього 

висновку було розраховано рівноваги в точках 12, а і 13. З рисунку 3.27, б, в 

слідує, що в точці 12, а при 100 °С в продуктах реакції 12W18O49+ 49H2 присутні 

11,9 моля W18O49; 47,6 моля Н2; 1,94 моля WО2 і 1,40 моля Н2О, тобто частина 

оксиду W18O49 відновилась воднем до WО2 з утворенням Н2О. Отримані дані 

вказують на те, що точка 12, а як і точка 12 знаходиться в чотирикутній області  

WО2-Н2-Н2О-W18O49, а розріз W18O49-Н навіть при 100 °С не є квазібінарним. Крім 

того, вони підтверджують квазібінарність  розрізів WО2-Н і W18O49-Н2О. 

З цих даних можна зробити висновок, що розріз WО2-Н2О також не є 

квазібінарним. Для перевірки цього висновку було проведено для точки 13 

(рис. 3.27, в) розрахунок рівноваги реакції W18O49 + 13 Н2 = 18 WО2 + 13 Н2О. 

 З рисунку 3.29 можна чітко визначитися, що розріз WО2-Н2О не є 

квазібінарним, бо в точці 13 присутня значна (0,969221 моля) кількість WО2,72, що 

ідентично 0,0538 моля W18O49 кількість WО2,72 і 0,699 моля і Н2О. Водночас 

наявність у продуктах реакції 0,0317 моля і WО2 і 0,0206 моля Н2О свідчить, що і 

точка 13, як і точки 12 і 12, а, знаходиться в чотирикутній області W18O49- WО2-Н-



95 

 

Н2О, що вказує на неквазібінарність розрізів W18O49-Н і WО2-Н2О і підтверджує 

квазібінарність розрізів WО2-Н і W18O49-Н2О. 
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Рис. 3.27. Залежність вмісту газоподібних і твердих компонентів в молях потрійної діаграми О-W-Н 

(рис. 3.20) від температури при тиску газового середовища 0,1 МПа, для реакцій в точках: а – т. 12, 

W18O49+49Н2=18W+49Н2О; б – т. 12, а 12W18O49+49Н2; в – т. 13, W18О49+13H2=18WО2+13Н2О; г – т. 

14, WO3+3H2; д – W2O+H2О; є – т. 16, 18WO3+5H2=W18O49+5Н2O 

 

Якщо розріз W18O49-Н2О є квазібінарним, то розріз WO3-Н повинен бути 

неквазібінарним. Для перевірки цієї гіпотези було розраховано рівноваги реакції в 

точках 14 і 15. У точці 14 можлива реакція WO3+3Н2 = W+3Н2О.   
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В точці 15 можлива реакція WO3+Н2 = WО2+Н2О. З рисунка 3.27, д слідує, 

що при 100 °С в продуктах реакції відсутні WO3 і WO2, а присутні тільки 

0,0556 моля W18O49, 0,7222 моля Н2 і 0,2778 моля Н2О. Цей результат вказує на те, 

що розрізи WO2-Н і WО2-Н2О не є квазібінарними, а точка 15 знаходиться в 

області трикутника W18O49-Н-Н2О і розріз W18O49-Н є частково квазібінарним. Це 

протирічить результатам розрахунків у точках 12, 12, а і 13. 

У точці 16, що лежить на перетині розрізів W18O49-Н2О і WO3-Н, може 

проходити реакція 18WO3+5Н2 = W18O49+5Н2О. З рисунка 3.27, є слідує, що в 

точці 16 при 100 °С дійсно присутні тільки 5 молів Н2О і 1 моль W18O49. Це 

свідчить, що розріз W18O49-Н2О при 100 °С є частково квазібінарним і його на 

концентраційному трикутнику О-W-Н необхідно нанести штриховою лінією 

(рис. 3.21). Відповідно розріз WO3-Н є не квазібінарним. Чітке підтвердження 

квазібінарності розрізів WO2-Н і W18O49-Н2О, а також протирічливі дані про розріз 

W18O49-Н, вимагає додаткових досліджень. 

Розрахунки рівноваги реакцій Н2WO4+3Н2=W+4Н2О, 

Н2WO4+Н2=WО2+2Н2О і W+5Н2О= WО3+2Н2О+3Н2 в точках 17-19 відповідно, 

підтвердили, що в них при 100 °С присутні тільки W18O49, Н і Н2О і що розріз 

W18O49-Н необхідно вважати частково квазібінарним, і нанести його на 

концентраційному трикутнику(рис.3.21) штриховою лінією.  

 Оскільки розрізи WО2-Н, W18O49-Н і W18O49-Н2О є квазібінарними, то 

додатково квазібінарним може бути тільки розріз W18O49-Н2WO4. Розрахунки 

рівноваг реакцій W18O49-1,5Н2WO4 і W18O49-2Н2WO4 в точках 20 і 21 відповідно 

показали, що при 100 °С в цих точках присутні тільки W18O49  і Н2WO4 і що розріз 

W18O49-Н2WO4 є частково квазібінарним. Наносимо його на концентраційному 

трикутнику штриховою лінією. 

Підсумуючи можна відмітити, що в системі О-W-Н в інтервалі температур 

до 120 °С є 6 частково квазібінарних розрізів (WО2-Н, W18O49-Н, W18O49-Н2О, 

W18O49-Н2WO4, WО3- Н2WO4 і Н2WO4-Н2О) і один частково квазібінарний розріз  
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особливого виду (Н2WO4-О) (рис. 3.21). Вказані політермічні розрізи наведені на 

рисунку 3.28.  

 

  
а                                                                    б 

 
в                                                                     г 

Рис. 3.28. Політермічні розрізи системи O-W-H: WО2-Н, W18O49-Н, W18O49-Н2О, W18O49-Н2WO4  

 

З наведених рисунків видно, що при підвищенні температури в цих розрізах 

відбуваються складні процеси розпаду Н2WO4 на WО3 і Н2O, відновлення оксидів 

воднем, поява WО2(ОН)2 та багатьох газоподібних оксидів вольфраму, продукти 

розпаду Н2, Н2О, О2 утворення нових сполук водню з киснем та інших сполук. 

Встановити загальні закономірності цих процесів поки не вдалося, але окремі 

закономірності з термодинамічних позицій можна відмітити.  

 1. Температура плавлення вихідного і утвореного після розкладу Н2WO4 СWО3 

(1471 °С) майже не залежить від кількості молів Н2О, тоді як температура кипіння 

рідкого WО3 зі збільшенням молів Н2О суттєво (від 1871 до 1471 °С) зменшується. 

 2. При взаємодії оксидів вольфраму з воднем при найбільш низьких 

температурах (до 120 °С) утворюється вольфрамова кислота і Н2О. 

 3. Наступним за поширеністю газоподібним продуктом взаємодії оксидів 

вольфраму з воднем є гідрооксид вольфраму WО2(ОН)2. 
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 4. При температурах близьких до 1000 °С в газовій фазі присутні різні 

оксиди вольфраму, співвідношення кількості яких залежить від співвідношення 

вмісту W, О2 і Н2 у вихідних сумішах і температури, але найбільш поширеними з 

них є (WО3)2, (WО3)3 і (WО3)4. 

 Знання всіх вказаних процесів є науковою базою для створення технології 

переносу вольфраму через газову фазу і одержання порошків вольфраму і карбіду 

вольфраму різної зернистості, ступеня полікристалічності, міцності, пластичності. 

 

3.5. Побудова просторових елементів четверної системи W-C-H-O 

 

Побудувати просторову діаграму стану W-C-H-O для всього дослідного 

інтервалу температур (100–3000 °С) не можливо, оскільки необхідно 

використовувати 6-вимірний простір: компоненти W, C, H, O, температура і тиск. 

Зазвичай для четверних систем будують ізобаротерми, які при заданому тиску і 

температурі мають вигляд тетраедра, у вершинах якого знаходяться компоненти. В 

нашому випадку у вершинах тетраедра необхідно розташовувати W, C, H і O. Такі 

тетраедри у фізичній хімії називають концентраційними тетраедрами. Карбід 

вольфраму найчастіше отримують при тиску газового середовища 0,1 МПа. Тому в 

даній роботі всі просторові елементи (тетраедри) будували при тиску 0,1 МПа для 

температур, при яких WC знаходиться в рівновазі тільки зі стабільними в даних 

умовах газами СО і Н2, щоб виключити появу в WC твердих домішок W, W2C чи С. 

З наведених вище розрахунків слідує, що WC і Н2 є стабільними від 

кімнатної температури до 2323 °С, а газ СО майже стабільним стає лише при 

температурах 1000 °С і вище. Тому побудову ізобаротерм W-C-H-O здійснювали в 

температурному інтервалі від 1000 до 2323 °С. При температурі менше 1000 °С 

відбувається розпад СО на С і СО2 та виділення вольфраму за рахунок взаємодії 

WC з воднем, а при температурі більше 2323 °С відбувається розпад WC на W2C і 

C, що призводить до забруднення порошку WC домішками C, W2C і W. Тому для 

цих інтервалів температур ізобаротерм W-C-H-O не будували. 
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Побудову просторових елементів системи W-C-H-O (концентраційних 

тетраедрів) та їхню тетраедрацію здійснювали з врахуванням результатів 

тріангуляції потрійних систем шляхом нанесення на тетраедр W-C-H-O 

ізотермічних квазібінарних розрізів різних типів, що були отримані під час 

тріангуляції потрійних систем C-H-O, C-W-H, C-W-O, O-W-H для відповідного 

температурного інтервалу. При цьому, якщо на концентраційному тетраедрі в 

межах прийнятого температурного інтервалу не відбувається якісних змін, то 

вважалося, що просторовий елемент для цього інтервалу температур є типовим і 

вигляд його не змінюється, хоча кількісні зміни можуть відбуватися. 

Виходячи з результатів тріангуляції потрійних систем, перший типовий 

просторовий елемент (концентраційний тетраедр) побудовано для інтервалу 

температур від 1000 до 1324 °С (рис. 3.29). Це пов’язано з тим, що в зазначеному 

інтервалі температур присутній тільки карбід WC і відсутній карбід W2C, а газ СО 

вже знаходиться майже в стабільному стані. Особливістю цього інтервалу 

температур є те, що при незначному відхиленні вмісту вуглецю від площини WC-

CO-H в продуктах реакцій будуть з’являтися домішки вуглецю або вольфраму. 

Використання програми CSpace дозволяє будувати просторові елементи четверної 

системи в будь-якій проекції. На рисунку 3.29 наведено тільки дві проекції, коли 

площини WC-CO-H і W-CO-H проектуються в одну лінію, що дозволяє більш 

точно визначити склад продуктів реакції, що лежать у цих площинах. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.29. Просторові елементу 

системи W-С-Н-O, в яких 

присутні полікомпонентна 

двохфазна площина WC-CO-H 

для інтервалу температур 1000-

1324 °С, коли площини WC-

CO-H (а) і W-CO-H (б) 

проектуються в пряму лінію 

 



100 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3.30. Просторові елементу системи W-С-Н-O, в яких присутні полікомпонентна двохфазна 

площина WC-CO-H для інтервалу температур 1325-1471 °С, коли площини WC-CO-H (а), W2C-

CO-H (б) і W-CO-H (в) проектуються в пряму лінію, а оксид вольфраму знаходиться ще в 

твердій фазі (CWO3) 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3.31. Проекції просторового елементу діаграми стану системи W-С-Н-O, при температурах 

1472-1600 °С, коли площини WC-CO-H (а), W2C-CO-H (б) і W-CO-H (в) проектуються в пряму 

лінію; оксид вольфраму рідкий (LWO3) 
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Рис. 3.32. Проекції просторового елементу діаграми стану системи W-С-Н-O, при температурах 

1600-1841 °С, коли площини WC-CO-H (а), W2C-CO-H (б) і W-CO-H (в) проектуються в пряму 

лінію; оксид вольфраму рідкий (LWO3), а площина WO3-CO2-H2O 
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Рис. 3.33. Проекції просторового елементу діаграми стану системи W-С-Н-O, при температурах 

1842-2323 °С, коли площини WC-CO-H (а), W2C-CO-H (б) і W-CO-H (в) проектуються в пряму 

лінію; оксид вольфраму газ (GWO3) 

 

Підвищення температури від 1325 °С призводить до появи в системі W-C-O-

H карбіду W2C, який існує від 1325 °С до 3000 °С. Це вимагає побудови  другого 

типового просторового елемента, в якому при відхиленні від площини WC-CO-H 

домішками до WC будуть вже С або W2C, а не C і W. Враховуючи, що при 

температурах 1472 °С і більше WO3 плавиться, другий просторовий елемент 

побудовано лише для інтервалу температур 1325-1471 °С (рис. 3.30), коли WO3 ще 

твердий. При підвищенні температури вище 1471 °С при 1600 °С площина WО3-

Н2O-СО2 зникає через утворення в системі С-Н-О багатокомпонентної суміші газів: 

Н2О+СО2+СО+ОН+О2+Н2+Н+О замість суміші СО2 і Н2О, тобто квазібінарний 

розріз СО2-Н2О зникає. Тому третій типовий просторовий елемент побудовано для 

інтервалу температур 1472-1600 °С. Подальше підвищення температури 

призводить до того, що при 1842 °С рідкий WO3 (LWO3) перетворюється в 

газоподібний. Тому четвертий просторовий елемент побудовано для інтервалу 

температур 1472-1841 °С. П’ятий типовий просторовий елемент побудовано для 

інтервалу температур 1842-2323 °С, бо при 2324 °С по даним програми FactSage 

WC розпадається на W2C і C, тобто вище 2323 °С карбід WC не існує. Вказані 5 

типових просторових елементів на рисунках 3.29–3.33 наведено в кількох 

проекціях, коли одна з площин WC-CO-H, W2C-CO-H або W-CO-H проектується в 

пряму лінію, що полегшує визначення концентрації вихідних речовин для 

забезпечення складу продуктів реакції для відповідної вказаної площини.  
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Програма СSpace за потреби дозволила побудувати просторові елементи 

системи W-C-Н-О в будь-яких інших проекціях. Наявність 5-ти типів просторових 

елементів дозволяє чітко визначитися з вихідними складами сумішей, які 

дозволяють отримати в заданому температурному інтервалі рівноважний склад 

продуктів реакцій, в яких в твердому стані знаходиться тільки WC, а домішки С, 

W або W2C відсутні. 

 

3.6. Визначення ефективних способів отримання WC 

 без домішків С, W або W2C 

 

З просторових елементів четверної діаграми W-C-Н-О слідує, що з позицій 

термодинаміки отримати WC без домішків С, W або W2C можливо багатьма 

способами, нагріваючи в закритому реакторі такі суміші вольфрамвмісних 

оксидів, вуглецю, вуглець вміщуючих газів та водню, в результаті реакції в яких 

продукти реакції будуть відповідати площині WC-СО-Н. 

З практичної точки зору в якості вихідного оксиду найбільш доцільно 

використовувати оксид вольфраму WО3, який у великих кількостях виробляється 

в багатьох державах світу. Пряме (одностадійне) навуглецювання WО3 до WC 

можливе, якщо проводити його навуглецювання чистим вуглецем, метаном або 

вуглецем і метаном одночасно, використовуючи такі співвідношення реакційного 

середовища, при яких в продуктах реакції будуть існувати тільки WC, СО і Н2. 

Для інтервалу температур 1000-1324 °С всі можливі трьохкомпонентні 

реакції з WО3 в четверній системі W-C-Н-О, при яких можливо отримати в 

продуктах реакції суміш тільки WC, СО і Н2, нами зведено до 6 типових реакцій: 

 

WO3+4C+xH2=WC+3CO+xH2;         (1) 

WO3+xCO2+(x+4)CH4=WC+(2x+3)CO+2(x+4)H2;   (2) 

WO3+(x+4)C+xH2O=WC+(x+3)CO+xH2;        (3) 

WO3+4CH4+xH2=WC+3CO+(8+x)H2;       (4) 
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WO3+(x+4)CH4+хH2O=WC+(x+3)CO+(8+3х)H2.      (5) 

WO3+(4-х)CH4+хC=WC+3CO+2(4-х)H2.     (6) 

 

В реакціях (1)-(6) величина х може змінюватися від нуля до нескінченності, 

а в реакції (6) – від нуля до 4. Змінюючи величину х, можливо використовувати 

безліч вихідних трьохкомпонентних сумішей (складів реакційного середовища), 

але в результаті мати суміш тільки WC, CO і Н2. Звичайно, при різних значеннях х 

будемо мати різний кількісний склад суміші WC, CO і Н2, але якісно цей склад у 

всіх випадках буде постійним і в ній не буде твердих домішок C, W чи W2С. 

Приклади розрахунку продуктів вказаних реакцій для тиску 0,1 МПа і 

температури 1320 °С наведено в таблиці 3.2 та 3.3. З розрахунків видно, що при 

даних тиску і температурі в продуктах реакцій  С і W майже відсутні. Тільки при 

протіканні реакцій 1, 7, 8 в продуктах реакцій присутній вуглець в кількості не 

більше 2,7·10-3 моля, а при протіканні  реакції 11 – лише 2,6·10-4 моля W. 

Важливим результатом побудови просторових елементів системи W-С-Н-О і 

рівнянь (1)-(6) є те, що вперше встановлена можливість використання для отримання 

WС без домішків С, W чи W2С не тільки С і СН4, а й СО2, Н2О і Н2. Це значно 

розширює наукові знання про можливості отримання карбіду WС без домішок. 

 Другим важливим науковим результатом є те, що WС без домішків С, W чи 

W2С, може існувати тільки при температурах 1000-2323 °С, тобто WС без 

домішків можливо лише отримати, а зберегти його рівноважний стан без домішок 

при температурах менше 1000 °С не можливо. При нагріванні та охолодженні WС 

в середовищі Н2, СО і суміші Н2 з СО карбід WС буде забруднюватися домішками 

С, W чи W2С залежно від складу газового середовища. Тому, крім термодинаміки, 

необхідно враховувати і кінетику реакцій розпаду СО на С і СО2 та СН4 на С і Н2, 

а також реакцій обезвуглецювання WС воднем. 

Щоб зменшити забруднення WС вуглецем за рахунок розпаду СН4 на СН2 

нагрів вихідної суміші, що містить СН4, необхідно вести з такою високою 

швидкістю, щоб швидкість взаємодії СН4 з WО3 з утворенням СО, Н2 і WС була 



104 

 

більша за швидкість розпаду СН4 на С і Н2. Охолодження рівноважних продуктів 

синтезу WС, СО і Н2 також необхідно вести з високою швидкістю, щоб не 

розпадались СО на С і СО2, а WС не зневуглецьовувався воднем по реакції 

WС+СН4. На практиці таке охолодження можливо здійснити, проштовхуючи WС 

з температури синтезу в холодильник. Перспективним може бути також процес 

заміни при температурі синтезу суміші СО і Н2 на ідеально очищений і 

висушений нейтральний газ (N2, A2). Це досить складні та не вивчені процеси. 

Натепер найбільш перспективним способом отримання дрібно- і 

середньозернистих порошків WC без домішок може бути такий, при якому по 

типовій реакції (4) для навуглецювання WO3 до WC використовується тільки 

метано-воднева суміш рівноважного при температурі навуглецювання складу, 

щоб при нагріванні до температури навуглецювання не виділявся вільний 

вуглець. Розрахунок рівноваги сумішей Н2+хСН4 показав, що при 1000 °С 

рівноважний вміст СН4 в Н2 становить 2 % (за об’ємом). Такий вміст СН4 в Н2 при 

проходженні типової реакції (4) досягається при х = 196. 

При використанні вказаної суміші (98 % Н2 + 2 % СН4) в процесі нагрівання 

сполука СН4 не повинна розкладатися, бо її вміст при температурах менше 

1000 °С менше рівноважного. При 1000 °С 2 % СН4 в Н2 є рівноважним, СН4 при 

цй температурі не буде розкладатися. Газ СО, що утворився в результаті реакції 

СН4 з WО3, при 1000 °С є стабільним, тому в процесі утворення і витримки WС 

при 1000 °С газ СО не буде розкладатися. Після завершення реакції утворення 

WС в робочій зоні печі будуть присутні WС, СО і Н2. Щоб не забруднити WС 

вуглецем за рахунок розкладу СО при охолодженні садки, її треба, як вказано 

вище, швидко охолодити, проштовхнути WС в холодильник, замінити газ на 

сухий і чистий нейтральний або відкачати газове середовище до охолодження 

печі вакуумним насосом. 
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Таблиця 3.3 

№ 

п/н 

Точки  

на 

площині 

C-W-O 

Точки 

на 

площині 

WC-CO-H 

Врівноважені рівняння 

хімічних реакцій 

Склад продуктів реакцій, 

розрахований по програмі FactSageдля t=1320 °C 

(до появи в системі W-C-H-O карбіду W2C) 

1 А А WO3+4C=WC+3CO 1,0·WC+2,998·CO+9,5·10
-4

·СO2+9,5·10
-4

·С 

2 A 1t WO3+4C+2,3H2=WC+3CO+2,3H2 1,0·WC+2,997·CO+2,295·H2+1,6·10
-3

·CH4+1,21·10
-3

·H2O+5,4·10
-4

·CO2+ 
+сліди інших газоподібних фаз 

3 A 2t WO3+4C+3H2=WC+3CO+3H2 1,0·WC+2,997·CO+2,99·H2+2,05·10
-3

·CH4+1,6·10
-3

·H2O+5,58·10
-4

·CO2+ 

+сліди інших газоподібних фаз 

4 B 3t WO3+2,5C+1,5CH4=WC+3CO+3H2 1,0·WC+2,997·CO+2,99·H2+2,05·10
-3

·CH4+1,6·10
-3

·H2O+5,58·10
-4

·CO2+ 

+сліди інших газоподібних фаз 

5 C 4t WO3+C+3CH4=WC+3CO+6H2 1,0·WC+2,99·CO+5,99·H2+3,675·10
-3

·CH4+3,25·10
-3

·H2O+5,55·10
-4

·CO2+ 
+сліди інших газоподібних фаз 

6 F 5t WO3+CO2+5CH4=WC+5CO+10H2 1,0·WC+4,99·CO+9,98·H2+6,12·10
-3

·CH4+5,41·10
-3

·H2O+9,24·10
-4

·CO2+ 

сліди інших газоподібних фаз 

7 D 6t WO3+5C+H2O=WC+4CO+H2 1,0·WC+3,99·CO+0,998·H2+1,37·10
-3

·С+3,22·10
-4

·CH4+7,41·10
-4

·H2O+ 

+1,01·10
-3

·CO2+сліди інших газоподібних фаз 

8 E 7t WO3+3C+CH4=WC+3CO+H2 1,0·WC+2,99·CO+1,99·H2+2,67·10
-3

·С+1,28·10
-3

·CH4+1,11·10
-3

·H2O+ 

+5,69·10
-4

·CO2+сліди інших газоподібних фаз 

9 G 8t WO3+3H2=W+3H2O 

+ 

W+CH4=WC+2H2 

WO3+H2+4CH4=WC+3CO+9H2 

1,0·WC+2,99·CO+8,98·H2+4,96·10
-3

·CH4+4,56·10
-3

·H2O+ 

+сліди інших газоподібних фаз 

10 H 9t WO3+H2+4,009CH4=WC+3CO+ 

+9H2+0,009·CH4 

1,0·WC+2,99·CO+8,99·H2+0,011·CH4+2,11·10
-3

·H2O+ 

+сліди інших газоподібних фаз 

11 I 10t’ W+CH4=WC+2H2 0,99·WC+1,99·H2+2,6·10
-4

·W+2,5·10
-4

·CH4+ 

+сліди інших газоподібних фаз 
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Таблиця 3.2 

№ 

п/н 

Точки  

на 

площині 

C-W-O 

Точки 

на 

площині 

WC-CO-H 

Врівноважені рівняння 

хімічних реакцій 

Склад продуктів реакцій, 

розрахований по програмі FactSageдля t=1000 °C 

(до появи в системі W-C-H-O карбіду W або C) 

1 А А WO3+4C=WC+3CO 1,0·WC+2,9565·CO+2,1743·10
-2

·СO2+2,1743·10
-2

·С 

2 A 1t WO3+4C+5,3H2=WC+3CO+5,3H2 1,0·WC+2,9614·CO+5,2159·H2+3,0653·10
-2

·CH4+ 

+2,2753·10
-2

·H2O+7,9162·10
-3

·CO2 

3 B 3t WO3+2,4C+1,5CH4=WC+2,9CO+3H2 1,0·WC+2,8576·CO+2,928·H2 +6,4823·10
-2

·H2O+ 

+3,8767·10
-2

·CO2+3,5899·10
-3

·CH4 

4 C 4t WO3+C+3CH4=WC+3CO+6H2 1,0·WC+2,9586·CO+5,9072·H2+3,3536·10
-2

·CH4+ 

+2,5673·10
-2

·H2O+7,8792·10
-3

·CO2 

5 F 5t WO3+CO2+5CH4=WC+5CO+10H2 1,0·WC+4,9309·CO+9,8454·H2+5,5893·10
-2

·CH4+ 

+4,2788·10
-3

·H2O+1,3132·10
-2

·CO2 

6 D 6t WO3+5C+1,1H2O=WC+4,1CO+1,1H2 1,0·WC+3,9296·CO+1,0677·H2+6,9745·10
-2

·СO2+ 

+2,0226·10
-2

·H2O+6,7025·10
-4

·CH4 

7 D 6t WO3+5C+1,7H2O=WC+4,7CO+1,7H2 1,0·WC+3,5755·CO+1,4240·H2+0,42434·СO2+ 

+0,27578·H2O+1,298·10
-4

·CH4 

7 E 7t WO3+2,5C+CH4=WC+2,5CO+1,5H2+0,5H2O 1,0·WC+2,276·CO+1,7231·H2+2,3434·10
-3

·CH4+ 

+0,27646·H2O+0,22377·CO2 

8 G 8t WO3+3H2=W+3H2O 

+ 

W+CH4=WC+2H2 

WO3+H2+4CH4=WC+3CO+9H2 

1,0·WC+2,9481·CO+8,8744·H2+4,4366·10
-2

·CH4+ 

+3,6875·10
-2

·H2O+7,5067·10
-3

·CO2 

9 H 9t WO3+H2+4,009CH4=WC+3CO+ 

+9H2+0,009·CH4 

1,0·WC+2,953·CO+8,8863·H2+4,9153·10
-2

·CH4+ 

+3,3376·10
-2

·H2O+6,7966·10
-3

·CO2 

10 I 10t’ W+CH4=WC+2H2 0,9931·WC+1,9986·H2+6,8978·10
-4

·W+6,8975·10
-4

·CH4 

 



107 

 

 З побудованих просторових елементів чотирьох компонентної системи W-

C-Н-О та отриманих на основі аналізу цих елементів рівнянь реакцій 

навуглецювання слідує, що для отримання WC в закритому реакторі можна брати 

будь-яку суміш WО3 з вуглецем, добавляти в реактор водень або СН4 (метан) в 

кількості, щоб склад реакційного середовища відповідав площині WC-СО-Н 

діаграми стану четверної системи W-C-Н-О, і при температурах реактора 1000-

1320 °С отримувати в продуктах реакції тільки WC, СО і Н2. Карбід W2C при 

таких температурах утворитися не може. Забруднення WC в даному випадку 

можливе лише вільним вуглецем під час охолодження печі з температури 

карбідизації за рахунок розпаду СО на СО2 і С. 

При додаванні в реакційний простір суміші метану з воднем відповідно до 

політермічного розрізу СН4-Н відсутність вільного вуглецю в реакційному 

просторі можливо забезпечити лише тоді, коли при температурах 1000-1320 °С 

газове середовище буде мати рівноважний стан. При вмісту метану (СН4) більше 

рівноважного він буде розпадатися на С і Н2 в основному на поверхні порошку 

WО3 або W, а це призведе до неоднорідного розподілу вуглецю по об’єму 

порошку, незавершеності процесу навуглецювання W до WC і, відповідно, до 

наявності домішків вільного вуглецю і W в WC. З розрахунків слідує, що при 

температурах 1000-1320 °С в суміші Н2 і СН4 вміст СН4 не повинен перевищувати 

2,0-0,3 % об. відповідно. 

При прямому навуглецюванні WО3 до WC метано-водневою сумішшю, 

тобто без використання вільного вуглецю, при вказаному 2,0-0,3 % вмісту СН4 в 

Н2 для отримання WC необхідно використовувати велику кількість газової суміші. 

Наприклад, при 1000 °С на 1 кг WО3 необхідно використовувати 1,93·104 л суміші 

98 % Н2 + 2 % СН4. При промисловому виробництві WC в тоннах робоча зона 

закритого реактора повинна мати дуже великий об’єм. При 1300 °С об’єм 

закритого реактора повинен бути в кілька (до 7) разів більший (через зменшення 

вмісту СН4 в Н2 до 0,3 % за об’ємом). 
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Робочий об’єм проточного реактора конструктивно може бути значно 

меншим (всього в 1,5 рази більше об’єму наважки WO3), але через неповноту 

використання СН4 з суміші 98 % Н2 + 2 % СН4 необхідно буде використовувати 

газової суміші значно більше від розрахованої по реакції. Розрахувати 

перевищення практичної витрати суміші Н2 + СН4 над розрахунковою натепер не 

можливо, бо в робочій зоні протікає кілька фізико-хімічних (кінетичних) 

процесів: зовнішня і внутрішня дифузія СН4, взаємодія СН4 і Н2 з WО3, WО2,9, 

WО2,72, WО2 з утворенням W, CО і Н2О, взаємодія СО і СН4 з поверхнею частинок 

W і дифузія С в W в твердій фазі. 

 При використанні температур вище 1320 °С дифузія С в W буде 

прискорюватися, але одночасно буде зменшуватися рівноважна концентрація СН4 

в Н2, порошок WО3 буде плавитися і перетворюватися в суцільний спік, що в 

багато разів зменшить площу взаємодії оксидів і W з СН4та Н2. Тому для 

отримання WC з WО3 при температурах більше 1320 °С необхідно процес 

газофазного навуглецювання вести в 2 стадії: спочатку отримати порошок W 

відповідної зернистості, а потім навуглецювати його до WC при температурах, 

при яких дифузія С в твердому W буде забезпечувати повноту навуглецювання 

частинок W даного розміру до WC по всьому об’єму. 

Виходячи з вище викладеного, зроблено висновок, що експериментальна 

перевірка повинна проводитися як у закритому, так і у проточному реакторах при 

температурах існування WC і рівноважного газового середовища з використанням 

вільного вуглецю і без нього. Вільний вуглець може бути як у вигляді сажі, так і у 

вигляді графітових пластин. Використання графітових пластин є більш 

доцільним, бо при цьому не забруднюється навколишнє середовище і відсутня 

необхідність змішування WО3 з сажею в великих об’ємах. 

Враховуючи узагальнення результатів побудови просторових елементів 

четверної системи W-C-H-O та аналізу отриманих на її основі рівнянь 

навуглецювання, для експериментальної перевірки процесів прямого 

навуглецювання WО3 до WC метано-водневою сумішшю було виготовлено 
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лабораторний реактор, який може працювати, як у закритому, так і проточному 

режимах при температурах до 1200 °С. Об’єм робочої зони реактора становить 

0,05 л. При вказаному об’ємі закритого реактора (0,05 л) максимальна маса 

наважки WО3 могла становити 7,0 г. 

Для відновлення-навуглецювання вказаної кількості WО3 до WC по реакції 

9 розрахований об’єм суміші 98% Н2+2%СН4 повинен становити 4 л, що значно 

перевищує об’єм реактора. Тому зменшували наважку до 1,0 г. Використовувати 

наважку менше 1,0 г не доцільно, оскільки шар наважки стає фрагментарним.  

З таблиці 3.3 слідує, що найбільш перспективними з екологічної точки зору 

і простоти реалізації є реакції 9 і 10, коли для відновлення-навуглецювання 

використовується суміш водню і метану. При цьому в продуктах реакції не 

присутні домішки ні W, ні вільного вуглецю, навіть тоді, коли в продуктах реакції 

зберігається частина (0,011 моля) вихідного метану (СН4). З реакції 9 і 10 слідує, 

що для відновлення-навуглецювання можна використовувати суміш метану з 

воднем, в якій вміст метану досягає 80–80,03 % об’ємних. 

Досить перспективними є реакції 3–6, в яких для відновлення –

навуглецювання використовується вуглець і водень або вуглець і метан в різних 

співвідношеннях. Тільки в цьому випадку з екологічної точки зору вуглець треба 

брати не у вигляді сажі, а у вигляді графітових пластин. Очевидно, що для 

зменшення витрат досить дорогих графітових пластин, в реакції 3 можна замість 

чистого водню брати метано-водневу суміш рівноважного при даній температурі 

стану. Для 1000 °С вміст СН4 в водні не повинен перевищувати 2 % (за об’ємом), 

а при 1320 °С – 0,3 % (за об’ємом). 

 

3.7. Висновки по розділу 

 

1. Використання сучасних комп’ютерних програм дозволяє впевнено провести 

тріангуляцію потрійної системи С-Н-О і показати, що в системі С-Н-О 

квазібінарних розрізів, дійсних у всьому інтервалі температур 100-3000 °С, не 

існує. 
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2. При t≤200 оС в потрійній системі С-Н-О існують два частково квазібінарних 

розрізи: СН4-Н2О і Н2О-СО2, які ділять концентраційний трикутник С-Н-О на три 

області, які відрізняються складами: С-СН4-Н2О-СО2, СН4-Н2-Н2О і СО2-Н2О-О2. 

3. В інтервалі температур 200-1000 °С існує тільки частково квазібінарний 

розріз СО2-Н2О. 

4. При t≥1000 оС у потрійній системі С-Н-О є три характерні квазібінарні 

розрізи: частковий квазібінарний розріз Н2О-СО2, дійсний в інтервалі температур 

200-1600 °C, частково квазібінарний розріз Н-СО, який існує в інтервалі 1000-

3000 °С і частково квазібінарний розріз СН4-СО особливого виду, дійсний в 

інтервалі температур 1000-1600 °C, які розділяють концентраційний трикутник на 

області, що суттєво відрізняються складами середовища: С-СН4-СО, СН4-Н-СО, 

Н-СО-СО2-Н2О і Н2О-СО2-О. В області С-СН4-СО при всіх температурах 

присутній вільний вуглець, наявність якого обумовлена як вихідним вуглецем, так 

і вільним вуглецем, що виділяється при розкладі СН4 і СО. В області СН4-Н-СО 

при всіх температурах присутній вільний вуглець, обумовлений при високих 

(t≥1000 оС) температурах тільки розкладом СН4, а при низьких (t<1000 оС) 

температурах розкладом СО і СН4. В області Н-СО-СО2-Н2О при температурах 

вище 1000 оС вільний вуглець майже відсутній, а при температурах нижче 1000 оС 

він з’являється через розпад СО і СН4 тільки в середовищах, що лежать лівіше 

лінії a-b-c-d-e-f-g-h-j. В області Н2О-СО2-О вільний вуглець при всіх температурах 

відсутній, але з’являється вільний кисень, який зумовлює підвищений 

окислювальний потенціал середовища. 

5. У потрійній системі C-W-H в шести температурних інтервалах 

спостерігається різний набір квазібінарних розрізів: 

a. В інтервалі 0-150 °С – частково квазібінарний розріз особливого виду 1       

WC-CH4 і частково квазібінарний розріз W-CH4. 

b.  В інтервалі 150-700 °С – квазібінарний розріз особливого виду 1 WC-CH4. 

c.  В інтервалі 700-1324 °С – два частково квазібінарних розрізи особливого 

виду 1 – WC-CH4 і W2C-H. 
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d. В інтервалі 1324-1600 °С – частково квазібінарні розрізи WC-H і W2C-H. 

e. В інтервалі 1600-2323 °С – три частково квазібінарні розрізи виду 2 – WC-

CH4, WC-H, W2C-H. 

f. В інтервалі 2324-3000 °С – частково квазібінарні розрізи особливого виду 2: 

WC-CH4, WC-H, W2C-H. 

6. Границі між різними типами квазібінарних розрізів на одному 

політермічному розрізі дещо розмиті, тобто перехід від одного типу розрізу до 

другого відбувається не різко, а плавно. 

7. Карбід WC залишається стабільним на розрізі WC-CH4 від 100 до 2323 

°С, на розрізі WC-H від 700 до 2323 °С, на розрізі W2C-H від 700 до 1323 °С. 

8. На політермічних розрізах WC-H і W2C-H карбід WC при температурах 

менше 700 °С суттєво обезвуглецьовується воднем з утворенням вольфраму і СН4. 

9. Для отримання WC без суттєвого вмісту домішок W, W2C і C найбільш 

доцільно використовувати систему WC-H при температурах 1000-2323 °С. При 

цьому необхідно після отримання WС при температурах 1000-2323°С охолод-

ження його вести з такою великою швидкістю, яка виключить зневуглецювання 

WС воднем або при 1000 °С замінити водень в печі сухим і чистим по кисню інер-

тним газом, або при температурах вище 1000 С відкачати водневе газове середо-

вище вакуумним насосом і в подальшому охолодження WC вести у вакуумі.  

10.  При нагріванні готового WС, що не містить домішок W, W2C і C, у 

водні для виключення його зневуглецювання нагрів необхідно вести з великою 

швидкістю до температури не нижче 1000 °С. При більш високих температурах 

швидкість нагріву або охолодження не впливає на взаємодію WC з Н2. 

11. У системі C-W-O чистий (без домішок С, W2C і W) карбід WC можна 

отримувати лише на розрізі WC-CO при температурах 1000–2323 °С. При більш 

високих температурах WC розпадається на W2C і графіт. 

12. Карбід W2C можна отримувати лише на розрізі W2C-CO при 

температурах 1325–3000°С. 



112 

 

13. Чистий вольфрам можна отримувати на розрізі W-CO при температурах 

1400–3000 °С. 

14.  Область W-CO-CO2-WO3 потрійної діаграми C-W-O для отримання 

порошків W і W2C є недоцільною через інтенсивне випаровування сполук 

вольфраму. Цю частину можна використовувати тільки для переносу W від зони з 

WO3 до зони відновлення у вигляді нанопорошку чи покриття вольфрамом. 

Для визначення конкретних значень швидкостей нагріву і охолодження WC 

в H2 необхідно провести спеціальні дослідження по кінетиці взаємодії WС з Н2 в 

інтервалі температур 0–1000 °С. 

Виконані комп’ютерні розрахунки стану хімічних рівноваг простих 

речовин, подвійних і потрійних сполук в потрійних системах, а також побудова 

квазібінарних політермічних розрізів дозволили виконати тріангуляцію потрійних 

систем C-H-O, C-W-H, C-W-O, O-W-H, які є основою для повного опису процесу 

навуглецювання у четверні системі W-C-H-O. Проведені тріангуляції і побудова 

політермічних розрізів для вказаних систем дозволяють зробити ряд важливих 

практичних висновків щодо їх використання. Так, наприклад:  

В системі С-Н-О середовища, які формуються у межах трикутника СО2-Н2О-

О, доцільно використовувати для процесів окислення, зневуглецювання, захисту 

оксидної кераміки від навуглецювання, як у проточному, так і в закритому 

реакторах; середовища, які формуються у межах чотирикутника Н-СО-СО2-Н2О, 

можна використовувати для навуглецювання у проточному реакторі з температурою 

≥1000 оС. При більш низьких температурах в відкритому і остигаючому закритому 

реакторах із газового середовища буде виділятися вільний вуглець, тому після 

закінчення навуглецювання вказане вихідне середовище необхідно при t≥1000 оС 

видути нейтральним газом або видалити вакуумуванням. Середовища, які 

формуються у межах великого трикутника С-Н-СО, при всіх температурах містять 

вільний вуглець, тому їх можна використовувати при нанесенні вуглецевих 

покриттів, отримання чистого вуглецю і при відкладанні в порах трибологічних 

пористих матеріалів графіту, як твердого мастила.  
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В системі C-W-O для отримання WC без домішок W, W2C і С необхідно 

використовувати розріз WC-CO, причому для отримання WC без домішок С, у 

закритому реакційному просторі після завершення навуглецювання необхідно 

відкачувати СО або замінювати його іншим нейтральним або інертним газом. У 

відкритому реакційному просторі необхідно СО розбавляти іншим газом. 

В системі С-W-H для отримання WC без домішок  W, W2C і С необхідно 

використовувати систему WC-H. При цьому необхідно після отримання WC при 

температурах 1000-1324 °С охолодження його вести з великою швидкістю, що 

виключає зневуглецювання WC воднем, або замінити водень у печі інертним газом 

при температурах вище 700 °С, або при температурах вище 700 °С відкачати газове 

середовище вакуумним насосом і подальше охолодження WC вести у вакуумі. При 

нагріванні готового WC, який не містить домішки W, W2C і С у водні для виключення 

його зневуглецювання нагрівання необхідно вести з великою швидкістю до 

температури не нижче 700 °С. При більш високих температурах швидкість нагріву 

або охолодження не впливають на взаємодію WC з Н2. 

Отримані дані по системі WO3-H2O складають наукову основу для 

управління процесом переводу WO3 у газову фазу для подальшого його 

осадження на підкладки, відновлення з нього вольфраму і синтезу карбідів 

вольфраму як в газовій, так і твердій фазах. 

На основі проведених досліджень визначено ефективні способи отримання 

карбіду вольфраму WC, як при використанні метано-водневого середовища, так і при 

використанні графітових пластин і оксиду вольфраму чи графітових пластин і СО2. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПРОЦЕСІВ ОТРИМАННЯ КАРБІДУ 

ВОЛЬФРАМУ WC ГАЗОФАЗНИМ НАВУГЛЕЦЮВАННЯМ 

 

4.1. Вихідні матеріали для дослідження процесів 

газофазного навуглецювання 

 

Дослідження процесів газофазного навуглецювання проводили з 

використанням порошків WO3, суміші WO3+xNiWO4 та надкрупнозернистих 

порошків вольфраму.  

Вихідний хімічно чистий порошок WO3 (рис. 4.1) був виготовлений фірмою 

Metech (Ізраїль). Насипна густина порошку оксиду складала 1,397 г/см3. Порошок 

оксиду WO3 є сумішю не зруйнованих і зруйнованих кубоідів розміром до 300 мкм, 

що містять внутрішні дефекти: тріщини, зколи, міжзеренні пори. Рентгенофазовий 

аналіз порошку WO3 виявив присутність тільки лінії WO3 (рис. 4.1, б).  

 
а 

 
б 

Рис. 4.1. Вихідний порошок оксиду вольфраму WO3 при збільшенні 

×500 (а) і штрих-діаграма його ретгенофазового аналізу (б) 

 

Вихідна суміш оксидів WO3+xNiWO4 (рис. 4.2, a) була отримана нами на 

ДНВП «Алкон-твердосплав» в процесі переробки кускових відходів лому твердих 

сплавів марки ВН8 (WC+8 % (за масою) Ni) термохімічним способом [1-3]. 

Рентгенофазовим аналізом цієї суміші (рис. 4.2, б) встановлено, що суміш 

2 
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складається з оксиду WO3 та NiWO4. Розрахована кількість NiWO4 у суміші 

WO3+xNiWO4 становить: 56,94 % (за масою), а WO3 – 43,06 % (за масою). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.2. Вихідна суміш WO3+xNiWO4 (склад ВН8) та її ретгенограма (б) 

 

Вихідний порошок W (рис. 4.3) був 

виготовлений І. В. Андреєвим у промисловому 

закритому реакторі шляхом високотемпературного 

(Тв=1200 оС) відновлення вихідного WO3 воднем за 

один технологічний цикл (рис. 4.3). Частинки 

вольфраму мають велику (>10) кількість граней. 

Отриманий порошок W подрібнювався у кульовому 

млині стальними кулями протягом трьох годин з 

послідуючим проведенням ситової класифікації на 

фракції зернистістю <40, 80/40, 125/80, 160/125, 

200/160, 315/200, 700/500 мкм (рис. 4.4–4.7). Дослідження їхньої мікроструктури 

на оптичному і растровому електронному мікроскопах дозволило виявити зерна 

та їхні границі, в частинках розміром 300 мкм і більше – пори. Оскільки зерна 

вольфраму в частинці орієнтовані порізному, вони відрізняються контрастом, 

насиченістю сірого кольору в площині шліфа. Наявність границь у частинках, як 

це видно з літературного огляду, є шляхами швидкого проникнення вуглецю в 

середину частинки при їхньому навуглецюванні.  

 

Рис. 4.3. Порошок 

накдрупнозернистого W, що 

був виготовлений у 

закритому промисловому 

реакторі з WO3 

2 
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Рис. 4.4. Частинки W зернистістю 80/40 мкм (а, б) та 125/80 мкм (в, г): а, в – зовнішній вигляд 

порошку; б, г – структура частинок (травлені реактивом «Муракамі» протягом 3 хв.)  
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г 

 
д 
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Рис. 4.5. Частинки W зернистістю 315/200 мкм (а–в) та 700/500 мкм (г–є): а, г – 

зовнішний вігляд; б, д – шліфи, нетравленні, 250 та 100; в,є – шліфи, травлені 

реактивом «Муракамі», 3 хв., 250 та 100 

 

Частинкам W розмірами від <40 до 125/80 мкм притаманна безпориста 

внутрішня структура. Водночас частинкам вольфраму розміром 315/200, 500/315 і 

700/500 мкм притаманна структура з наявністю поодиноких пор великого розміру 
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по всьому перетину шліфа і більш дрібних пор, розташованих ближче до поверхні 

(рис. 4.5). Крупні 700/500 мкм частинки вольфраму мають найбільшу кількість 

крупних зерен. Значно меншу кількість зерен мають частинки розміром 

315/200 мкм і ще меншу, в яких розміри зерен практично співрозмірні з розмірами 

самих частинок – частинки розміром 125/80 та 80/40 мкм (рис. 4.4, 4.5). В 

частинках розміром <40 мкм зерен не має – це одиничний кристал. 

 

4.2. Дослідження процесу відновлення-навуглецювання газофазним 

карбідизатором 98 % H2 + 2 % CH4 порошку WO3 в закритому реакторі 

 

Враховуючи узагальнення результатів побудови просторових елементів 

четверної системи W-C-H-O та аналізу отриманих на її основі рівнянь 

навуглецювання, для експериментальної перевірки процесів прямого 

навуглецювання WО3 до WC метано-водневою сумішшю було виготовлено 

лабораторний реактор, який може працювати як у закритому, так і проточному 

режимах при температурах до 1100 °С (рис. 2.2). Експериментальну перевірку в 

лабораторному закритому реакторі проводили для реакції типу 9 при вмісті 

метану 2, 4 і 94,5 % (за об’ємом). Результати експериментальних досліджень 

наведені в таблиці 4.1 та на рис. 4.6. Об’єм робочої зони реактора становить 

0,05 л. При вказаному об’ємі закритого реактора максимальна маса наважки WО3 

становила 7,0 г. Для відновлення-навуглецювання 7 г WO3 до WС необхідно 

4,5·103 л метано-водневої суміші, з концентрацією метану 2,0 % (за об’ємом). Для 

забезпечення необхідної кількості метано-водневої суміші реактор було з’єднано 

трубопроводом з газовим блоком, в якому готували необхідну кількість суміші. 

Метан від газового блоку в закритий реактор надходив шляхом дифузії по 

трубопроводу. Тиск у реакторі становив 0,08 МПа. Підвід газу в реактор 

здійснювався як з однієї сторони, так і з обох сторін одночасно, щоб забезпечити 

найбільш швидкий доступ газу до наважки WO3. Досліди проводили при 

температурі 1000 °С з витримкою 240 хв. 
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Таблиця 4.1 

Результати дослідження процесу відновлення-навуглецювання WO3 в метано-водневому 

середовищі при 1000 С в закритому реакторі 

τ, 

хв. 

Маса 

наважки 

WO3, г 

Зміна маси 
Вміст 

СН4 у 

Н2, 

% (за об.) 

Вміст вуглецю, 

% (за масою) 
Примітки 

m, 

г 

m%, 

% 

Загаль-

ний 

Віль-

ний 

240 7,0 1,3098 18,71 2,0 0,0 0,0 

Один підвід газу: 

ступінь відновлення: αв =90,84 %, 

степінь навуглецювання αн =0 %. 

240 7,0 1,297 18,53 4,0 0,0 0,0 

Один підвод газу: 

ступінь відновлення: αв=89,95 %, 

степінь навуглецювання αн =0 %. 

240 7,0 1,500 21,43 4,0 0,0 0,0 

Два підводи газу: 

повне відновлення: αв=104%, 

степінь навуглецювання αн =0 %. 

240 1,0 0,2096 20,96 

94,5 

0,05 0,0 

Один підвод газу: 

повне відновлення αв=101,7 %, 

степінь навуглецювання αн =0 %. 

480 1,0 0,2090 20,09 0,0 0,0 

Два підводи газу: 

ступінь відновлення αв=97,52 %, 

степінь навуглецювання αн=0 %. 

 

З таблиці 4.1 слідує, що додавання до водню 2 % (за об’ємом) СН4 не 

приводить до отримання карбіду вольфраму. При одному підводі газу ступінь 

відновлення становила всього 90,84 %, тобто відбувалося лише часткове 

відновлення оксиду WO3 до W, що вказувало на недостатній об’єм газу і суттєвий 

вплив зовнішньої дифузії навіть для водню.. Збільшення вмісту метану до 4,0 % 

(за об’ємом) не привело ні до збільшення ступеня відновлення, ні до отримання 

WC. Підведення газу до реактора з двох сторін забезпечувало повне відновлює 

оксиду (αв = 104 %), проте степінь навуглецювання дорівнює  нулю. Відбувався лише 

ріст частинок вольфраму, причому вміст метану в кількості 2-4 % (за об’ємом) не 

вплинув на швидкість росту частинок вольфраму в закритому реакторі порівняно 

із процесом, описаним в [1] при відновленні WO3 чистим воднем. Максимальний 

розмір частинок W досягав 80 мкм (рис. 4.8, а). При збільшенні вмісту метану до 

94,5 % (за об’ємом) і зменшенні наважки до 1,0 г в закритому реакторі отримати 

WC також не вдалося. Відбувалося тільки відновлення WО3 до W (αв = 101,7 %), 

максимальний розмір частинок зменшувався до 30 мкм (рис. 4.6, б). 



120 

 
 

 Двостороннє підведення газу в реактор 

при вмісту метану 94,5 % (за об’ємом) також не 

забезпечило утворення WC (αн = 0 % ). Степінь 

відновлення навіть зменшилася до 97,52 %, 

ймовірно за рахунок відновлення WO3 до W 

вуглецем метану, а не воднем. Про це свідчить 

гальмування росту частинок вольфраму (рис. 4.8, 

в) через зменшення кількості пари Н2О в 

реакторі. Частинки мали однорідний розподіл та 

розміри до 12 мкм. 

Якщо метан, що містився в реакційному 

просторі реактора, витрачався на відновлення, то 

його вже не вистачало для навуглецювання, 

оскільки концентрація СН4 в газовому 

середовищі після проходження реакцій з 

утворенням СО, СО2 та Н2О не перевищувала 

рівноважної над WC. Швидкість дифузії СН4 по 

трубопроводах виявилася недостатньою для 

забезпечення відповідного вуглецевого 

потенціалу газового середовища в робочій зоні 

реактора. Крім того, частинки вольфраму в 

закритому реакторі встигали вирости до значних 

розмірів (12 мкм), що зменшило площу поверхні 

взаємодії частинок W з СО і при малій 

швидкості дифузії вуглецю в W при 1000 °С повністю загальмувало процес 

утворення WC. З отриманих результатів зроблено висновок, що в закритому 

реакторі при 1000 °С процес навуглецювання W до WC гальмується зовнішньою 

дифузією СН4 по трубопроводу реактора, малою площею поверхні частинки W і 

малою дифузією вуглецю у W. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4.6. Порошки W, отримані в 

закритому реакторі при 

температурі 1000 °С та часом 

ізотермічної витримки 4 години: 

а – 4 % (за об’ємом) метану і б – 

94,5 % (за об’ємом) метану; в – 

8 год. з двома підводами газу та 

94,5 % (за об’ємом) метану 
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4.3. Дослідження процесу відновлення-навуглецювання газофазним 

карбідізатором 98 % H2 + 2 % CH4 порошку WO3 в проточному реакторі 

 

 Використання проточного реактора забезпечує усунення недоліку закритого 

реактора: ліквідацію гальмування зовнішньої дифузії і забезпечує постійний 

вуглецевий потенціал середовища над W. У цьому випадку вся метано-воднева 

суміш (98 % Н2+2 % (за об’ємом) СН4) проходить через весь реактор над наважкою 

WО3 масою 7 г і вже через 240 хв. вміст вуглецю в продуктах реакції наближається 

до вмісту вуглецю в WС і становить 5,64 % (за масою), а ступінь навуглецювання 

αн становить 92,16 %. При використанні метано-водневої суміші з вмістом 4-4,2 % 

(за об’ємом) метану за 4 год. забезпечує отримання середньозернистого порошку 

WC (з розміром частинок ≈ 2,5 мкм) зі ступенем навуглецювання (αн) 98,5 % і 

101,96 % відповідно (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Результати дослідження процесу відновлення-навуглецювання WO3 у метано-водневому 

середовищі при 1000 С в проточному реакторі 

№ τ, 

хв 

Вага 

наважки 

WO3, г 

Зміна маси 
Вміст 

СН4 у 

Н2, % 

(за об.) 

Вміст 

вуглецю, 

% (за масою) 

Степінь 

проходження 

відновлення- 

навуглецювання 

в-н, % 

Степінь 

Навуглецю-

вання 

αн, % m 

г 

m%, 

% 

Зага-

льний 

Віль-

ний 

1 240 7,0 1,264 18,06 2,0 5,64 0,0 116,38 92,16 

2 240 7,0 1,138 16,26 4,0 6,03 0,0 104,77 98,50 

3 240 7,0 1,089 15,57 4,2 6,42 0,18 100,25 101,96 

Теоретичний вміст вуглецю у WC 6,13 – 100,00 100,00 

 

Така разюча поведінка процесу навуглецювання в закритому і відкритому 

реакторах обумовлена тим, що в закритому реакторі навіть при наважці WО3 в 1,0 г 

об’єм метано-водневої суміші був недостатнім для навуглецювання. Точки, що 

відповідають використаним складам реакційного середовища на четверній діаграмі 

W-C-Н-О при 1000 °С знаходяться на площині W-H-O, в якій і повинен був 

утворюватися тільки W і багатокомпонентна газова суміш. Метан, що знаходився у 

метано-водневій суміші та повинен був дифундувати по трубопроводу реактора, за 
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час навуглецювання (4 год.) не встиг дифундувати до наважки WО3 або до 

відновленого вольфраму. Тобто в даному випадку основною причиною відсутності 

навуглецювання була мала швидкість зовнішньої дифузії метану по трубопроводу. 

В результаті відновлення WО3 до W воднем утворилося багато пари Н2О, наявність 

якої призвела до значного росту частинок W, як це показано в роботах В. П. 

Бoндаренка і І. В. Андреєва [..]. Великі розміри частинок W, що утворилися, при 

малих швидкостях дифузії вуглецю в W при 1000 °С також не сприяли процесу 

навуглецювання. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.7. Порошки WC, отримані із оксиду WO3 масою 7 г у відкритому реакторі при Т=1000 оС, 

= 4 год в метано-водневому середовищі: а – 2 % (за об’ємом) СН4; б – 4,2 % (за об’ємом) СН4 
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Рис. 4.8. Штрих-діаграма рентгенограми порошку WC, отриманого при відновленні-

навуглецюванні 7 г наважки порошку оксиду при 1000о С, сумішшю Н2+СН4 з вмістом СН4:       

а – 2 % (за об’ємом); б – 4.2 % (за об’ємом) 

  

У відкритому реакторі пара Н2О виносилася потоком метано-водневої суміші, 

тому швидкість росту частинок W була незначною (в 50-100 разів меншою від 
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закритого реактора), що зменшувало шлях атомів С в частинках W і дозволяло 

навуглецювати їх до WC всього за 4 години при 1000 °С. Крім того, в робочу зону 

реактора весь час надходила свіжа метано-воднева суміш, що практично повністю 

ліквідовувало вплив зовнішньої дифузії. В результаті при 1000 °С було повністю 

забезпечено навуглецювання до WC наважки WО3 навіть масою 7,0 г. 

Розрахунок об’єму витраченої метано-водневої суміші показав, що у 

відкритому реакторі її об’єм на 1 г WО3 був у 300 разів більше ніж при 

використанні закритого реактора. 

 

4.4. Дослідження процесу відновлення-навуглецювання  газофазним 

карбідізатором H2 + CH4 порошку WO3 в закритому реакторі 

 з графітовими підкладками 

 

 Оскільки малий вміст (1-4 % (за об’ємом) ) метану у водні і повільна дифузія 

газового середовища в робочому просторі закритого реактора не приводять до 

отримання карбіду WC, а лише гальмують процес відновлення і незначно 

впливають на швидкість росту частинок, було досліджено вплив на процес 

відновлення-навуглецювання вуглецю графіту у вигляді підкладок, на які 

насипалася наважка WO3, у закритому реакторі в середовищі водню. 

 Вплив графітової підкладки у середовищі водню на відновлення-

навуглецювання WO3 масою 7 і 2 г. Досліджуваними параметрами були зміна 

маси наважки WO3 та графітової підкладки, а також загальний вміст вуглецю 

(табл. 4.3 та рис. 4.9). З таблиці 4.3 та рисунку 4.9 слідує, що відновлення оксиду 

WO3 до W в закритому реакторі при наявності графітової пластини відбувається 

швидше ніж у чистому водні. Наважка оксиду масою 7 г  повністю відновлюється 

за 180 хв, тоді як при відсутності пластинки процес завершується лише за 240 хв. 

Загальний вміст вуглецю 0 % (за масою). Слід зазначити, що вуглецю з графітової 

підкладки витрачається стільки, скільки необхідно для утворення СО (70-80 %). 

Зменшення наважки WO3 до 2 г привело до появи в продуктах реакції вуглецю 

вже через 60 хв ізотермічної витримки, причому, в ці хвилини процес трохи 
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сповільнюється. Втрати вуглецю графітової підкладки після першої години 

витримки становлять від 15 % і збільшуються до 36 % (за масою), коли весь WO3 

відновлений і вуглець витрачається на навуглецювання або довідновлення. 

Гальмування процесу відновлення в перші 30 хв витримки можливо пов’язане з 

меншою інтенсивністю утворення СО 

 

Таблиця 4.3 

Зміна маси наважки WO3 і графітової підкладки та загального вмісту вуглецю в 

продуктах реакції залежно від часу сумісного процесу відновлення-навуглецювання 

у середовищі Н2 закритого реактора при 1000 °С 

τ,  

хв 

Маси вихідного 

порошку WO3 та 

продукту 

відновл.-

навуглецювання 

Зміна маси 

порошку 

Маса графіт. 

підкладки до та 

після 

експерименту 

Зміна маси 

графітової 

підкладки 
Сзаг, 

% (за 

масою) 

mWO3, г 
mпор,  

г 

Δmпор, 

 г 

Δm пор, 

 % 

mгр.під0, 

г 

mпл.гр.1, 

 г 

Δmгр.пл, 

 г 

Δmгр.пл, 

 % 

0 7,00 6,77 0,23 3,25 0,75 0,75 0 0 0 

30 6,87 5,93 0,94 13,75 1,17 0,67 0,50 42,74 0 

60 9,31 7,81 1,50 16,13 0,67 0,13 0,54 80,60 0 

120 8,58 6,86 1,72 20,05 1,02 0,18 0,84 82,35 0 

180 7,34 5,69 1,65 22,44 0,90 0,25 0,65 72,22 0 

240 7,79 6,14 1,65 21,13 1,15 0,15 1,00 86,96 0 

0 2,00 1,97 0,03 1,52 0,89 0,89 0 0 0 

30 2,01 1,76 0,25 12,39 0,92 0,92 0 0 0 

60 2,05 1,74 0,31 15,2 1,12 0,95 0,17 15,18 0,67 

120 2,02 1,63 0,39 19,4 1,01 0,75 0,26 25,74 3,37 

180 2,03 1,64 0,39 19,27 0,88 0,48 0,40 45,45 5,17 

240 2,03 1,64 0,39 19,15 1,03 0,65 0,38 36,89 5,45 

 

Зображення частинок з наважок 7 і 2 г (рис. 4.10-4.11) показує, що у наважці 

7 г, в якій утворюється велика кількість пари Н2О достатньо для швидкого росту 

частинок W і утворення з них рівноважних кристалів (рис. 4.10, а) з dср = 30 мкм, 

dmax =  96 мкм і дрібні частинки розміром 1-8 мкм, можливо були пізніми 

зародками. Частинки з наважки 2 г (рис. 4.11, а) є «міцними» агломератами більш 

дрібних зерен розміром 5-10 мкм, які мають округлу форму, характерну для 
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карбіду WC. Розмір агломератів становить від 12 до 128 мкм, dсер= 30 мкм. На те, 

що це частинки карбіду вказує і вміст вуглецю в продукті реакції (5,47 % (за 

масою) (табл. 4.3), а також менша втрата маси порошку WO3 при 180–240 хв 

витримки бо до W вже додався графіт. 

 

 

Рис. 4.9. Зміна маси наважки WO3 

при взаємодії з графітовою 

підкладкою у середовищі водню в 

закритому реакторі при 1000 °С 

 
а 

 
б 

Рис. 4.10. Порошок W, отриманий при відновленні-навуглецюванні наважки WO3 масою 7 г у 

закритому реакторі при 1000 °С і часом ізотермічної витримки 4 год. всередовищі Н2 (а) та 

розподіл частинок за розмірами (б); Сзаг.= 0 % (за масою) 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.11. Порошок WС, отриманий при відновленні-навуглецюванні наважки WO3 масою 2 г у 

закритому реакторі при 1000 °С і часом ізотермічної витримки 4год. В середовищі Н2 (а) та 

розподіл частинок за розмірами (б); Сзаг.=5,45 % (за масою) 
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Вплив графітової підкладки у метано-водневому середовищі з 2-4 % 

(за об’ємом) СН4. Сумісний процес відновлення-навуглецювання наважки WO3 

відбувається значно інакше. Відбувається незначне зниження витрат графіту 

підкладки (табл. 4.4). Незважаючи на те, що для наважки 7 г процес відновлення 

сповільнюється порівняно з чистим воднем, він завершується за той самий час – 

120 хв. 

 

Таблиця 4.4 

Зміна маси наважки WO3 і графітової підкладки та загального вмісту вуглецю в 

продуктах реакції залежно від часу сумісного процесу відновлення-навуглецювання 

у середовищі Н2+СН4 закритого реактора при 1000 °С 

С
у
м

іш
 

τ,  

хв 

Маси вихідного 

порошку WO3 та 

продукту 

відновл.- 

навуглецювання 

Зміна маси 

порошку 

Маса графіт. 

підкладки до 

 та після 

 експерименту 

Зміна маси 

графітової 

підкладки 

Сзаг, 

% 

(за 

масо

ю) 

  mWO3, г mпор, г 
Δmпор, 

 г 

Δmпор, 

 % 

mпід0, 

г 

mпід., 

 г 

Δmпід., 

 г 

Δmпід., 

 % 

С
Н

4
-2

%
 

0 7,0 6,77 0,228 3,25 0,84 0,84 0 0 0 

30 7,0 6,36 0,653 9,31 0,74 0,72 0,02 2,70 0 

60 7,0 6,05 0,964 13,75 0,90 0,84 0,06 6,67 0 

120 7,0 5,53 1,485 21,18 0,93 0,36 0,57 61,29 0,35 

180 6,8 5,43 1,407 20,57 1,12 0,39 0,73 65,18 0,30 

240 7,0 5,49 1,522 21,71 1,13 0,23 0,9 79,65 0,30 

0 2,0 1,97 0,026 1,32 0,65 0,65 0 0 0 

30 2,0 1,70 0,296 14,82 0,79 0,79 0 0 0 

60 2,0 1,69 0,306 15,29 0,63 0,50 0,13 20,63 1,91 

120 2,0 1,64 0,364 18,19 0,84 0,56 0,28 33,33 3,49 

180 2,0 1,63 0,367 18,37 1,12 0,73 0,39 34,82 5,06 

240 2,0 1,61 0,394 19,68 0,79 0,47 0,32 40,51 5,30 

С
Н

4
-4

%
 

0 2,0 1,98 0,025 1,23 0,76 0,76 0 0 0 

30 2,0 1,74 0,260 13,02 0,86 0,86 0 0 0 

60 2,0 1,60 0,404 20,19 0,82 0,77 0,05 6,10 0,41 

120 2,0 1,56 0,443 22,16 0,69 0,54 0,15 21,74 1,66 

180 2,0 1,55 0,474 23,49 0,69 0,65 0,04 5,80 0,19 

240 2,0 1,52 0,477 23,86 0,79 0,69 0,1 12,66 0,25 

 

Відбувається прискорення відновлення і відновлення-навуглецювання 

наважки WO3 масою 2 г при вмісту 2 % (за об’ємом) СН4 прискорюється, а при 
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збільшенні вмісту метану до 4  % (за об’ємом) гальмується (рис. 4.13). 

Аналізуючи зображення частинок (рис. 4.14) та їх розподілів за розмірами 

помітно, що добавки метану у всіх випадках призводять до зменшення розміру 

частинок. Вони утворюють міцні агломерати, значно більшого розміру. 

 

 

Рис. 4.12. Зміна маси наважки WO3 при 

взаємодії з графітовою підкладкою у 

метано-водневому середовищі в закритому 

реакторі при 1000 °С 

 

 

Рис. 4.13. Вміст загального вуглецю у 

порошку при взаємодії з графітовою 

підкладкою у метано-водневому 

середовищі в закритому реакторі при 1000 

°С 

 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.14. Порошок W+WС, отриманий при відновленні-навуглецюванні наважки WO3 масою 

7 г у закритому реакторі при 1000 °С і часом ізотермічної витримки 4 год, в середовищі 

Н2+2%СН4 (а) та розподіл частинок за розмірами (б); Сзаг.=0,35 % (за масою) у дрібній фракції 
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а 

 
б 

Рис. 4.15. Порошок WС, отриманий при відновленні-навуглецюванні наважки WO3 масою 2 г у 

закритому реакторі при 1000 °С і часом ізотермічної витримки 4 год, в середовищі Н2+2%СН4 

(а) та розподіл частинок за розмірами (б); Сзаг.=5,30 % (за масою) у дрібній фракції 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.16. Порошок WС, отриманий при відновленні-навуглецюванні наважки WO3 масою 2 г у 

закритому реакторі при 1000 °С в середовищі Н2+2%СН4 і часом ізотермічної витримки 4 год 

(а) та 2 год (б)  

 

Збільшення з 2 до 7 г маси порошку WO3  призводить до:  

1) Незначного збільшення втрати маси порошку (∆mпор=21,71 %) на

 протязі всієї витримки за рахунок збільшення утворення 

вольфрамвміщуючих газоподібних речовин і переносу вольфраму до 

низькотемпературних зон закритого реактора. 

2) Суттєвого (в рази) збільшення втрати маси графітової пластини через 

збільшення вмісту в газовому середовищі Н2О і її взаємодії з пластиною. 

3) Суттєвого зменшення (від 5,45 % до нуля) вмісту вуглецю в продукті 

реакції через зміщення в рівноважному стані вмісту СО через велику 

концентрацію Н2О до площини W-СО-Н. 

4) Завершення практично за 2 години відновлення WO3 до W, бо степінь 

відновлення (αB) при 7 г наважки, коли вміст С дорівнює нулю, становить 
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99,033 %. При витримках 180 і 240 хв степінь відновлення (αB) відповідно складає 

109,4 % і 103,7 % при степені навуглецювання рівній нулю. 

При наважці WO3 2 г, крім відновлення, відбувається процес 

навуглецювання. Степінь навуглецювання αН за 4 години витримки становить 

(5,45:6,13)×100=82,25 %, тобто в продуктах реакції є суміш WС і W2С. Тому 

бажано до Н2 добавити СН4 навіть при наважці 2 г. 

Добавка до Н2 2 % (за об’ємом) СН4 при наважці WO3 2 г призвела до 

незначного, в межах похибки, зменшення вмісту вуглецю у продукті реакції і 

відповідно до незначного зменшення ступеня навуглецювання αН. Можна 

вважати, що αН практично не змінився. Практично не змінилася і втрата маси 

наважки порошку. 

Втрата ж маси графітової пластини в цілому суттєво збільшилася. Це можна 

пояснити тим, що при 1000 °С відновлення WO3 відбувалося при наявності у 

водні 2 % СН4 вуглецем метану, бо він при t > 575 °С має більшу активність до О2 

ніж водень. При цьому з СН4 вивільнявся «свіжий», можливо атомарний, водень, 

який взаємодіяв з вуглецем графітової пластини утворюючи нові порції СН4. Крім 

того, збільшення водню призвело до збільшення у водні пари Н2О, яка теж 

взаємодіяла з графітовою пластиною. На основі отриманих результатів можна 

зробити висновок, що при навуглецюванні  WO3 метано-водневою сумішшю в 

присутності графітових пластин є складним кінетичним процесом, який залежить 

від багатьох факторів. 

 

4.5. Дослідження впливу розміру частинок вольфраму на процес 

високотемпературного газофазного навуглецювання надкрупнозернистих 

порошків вольфраму у відкритому реакторі 

 

В підрозділі 4.1 показано, що при газофазному навуглецюванні WO3 без 

графітових пластин при температурі 1000 °С в закритому реакторі отримати WC 

не вдається навіть, при вмісту СН4 у Н2 95 % (за об’ємом). Однією з причин цього 

явища прийнято високу швидкість росту частинок W і придбання ними розмірів 
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більше 50 мкм. З літературного огляду слідує, що отримання відносно 

крупнозернистого (до 12 мкм) порошку карбіду вольфраму WC навуглецюванням 

сажею необхідно проводити при 2100-2200 °С. Оскільки в закритому реакторі 

частинки W мають розміри >50 мкм,  то їхне навуглецювання необхідно 

проводити при максимально можливих температурах: не менше 2200 °С і не 

більше 2300°С, тому що як показують термодинамічні розрахунки при більш 

високих температурах WC розкладається на W2C і С. 

Для дослідження впливу розміру частинок W на процес газофазної 

карбідизації використовували порошок високотемпературного вольфраму, 

отриманий відновленням з WO3 воднем до W Андреєвим І. В. Порошки 

вольфраму були розділені на фракції: <40, 80/40, 125/80, 160/125, 200/160, 

315/200, 500/315, 700/500 мкм. Температури навуглецювання становили 2200 і 

2300°С, вміст метану у водні змінювали від 2 до 4 % за об’ємом, а час 

ізотермічної витримки визначали експериментально, виходячи з того, щоб вся 

наважка порошку W перетворилася в WC. 

Розсіяні порошки вольфраму насипали на графітові підкладки, рівномірно 

розподіляючи їх по всій площині. Товщина шару вольфрамового порошку на 

одній графітовій пластині складала 3–4 мм, а маса  ~ 400 г. Пластини вкладалися в 

графітовий човник по 3 пластини в кожний так, щоб між ними існував невеликий 

проміжок. Навуглецювання проводили в промисловій печі, що працювала в 

режимі відкритого реактора. 

Як видно з таблиці 4.5, при температурах 2200 оС і вище швидкість 

навуглецювання достатньо висока. Порошок вольфраму зернистістю <40 мкм 

вдалося навуглецювати до стехіометричного складу за 1,3 години, зернистістю 80/40 

мкм – за 2,3 години, зернистістю 125/80 мкм за 4 години при 2300 оС, зернистістю 

160/125 мкм вже за 6,85 годин, а зернистістю 200/160 мкм за 9,5 годин. При цьому 

вміст СН4 у водні становив 3,6 % (за об’ємом).  

Як видно з таблиці 4.5, підвищення вмісту метану до 4 % (за об’ємом) на 

швидкість навуглецювання крупних частинок впливає незначно. На швидкість 
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навуглецювання частинок більше 100 мкм основний вплив здійснює температура, 

оскільки при підвищенні температури збільшується коефіцієнт дифузії С в W. 

Так, щоб збільшити вміст вуглецю в крупних частинках на 1 %, необхідно було 

підвищити температуру процесу на 100–150 °С. При цьому після довготривалої 

витримки порошок залишався чистим без сажі і не спікався. Дрібний порошок 

(<40 мкм) при довготривалих витримках або підвищеному вмісту метану був 

значно темніший, що свідчить про наявність на поверхні частинок вільного 

вуглецю. В даному випадку можна вважати, що при заданій великій концентрації 

метану швидкість осадження вуглецю на дрібних частинках більша, ніж на 

великих внаслідок їх більшої питомої поверхні і меншого радіусу кривизни, що 

збільшувало адсорбцію. Особливість навуглецювання крупних частинок полягає в 

тому, що внаслідок малої питомої поверхні і великого радіусу кривизни частинок 

швидкість осадження вуглецю на їх поверхню менша, ніж дифузія в об’єм 

частинки. З таблиці 4.5 видно, що додавання великої кількості метану (~4 % (за 

об’ємом)) до газового середовища практично не впливає на швидкість 

навуглецювання частинок розміром 315/200 мкм і більше. На вміст вуглецю в них 

також незначно впливає час витримки. Тобто процес навуглецювання крупних 

частинок суттєво уповільнюється Для їх навуглецювання до утворення 

монокарбіду WC навіть шести години було не достатньо, при цьому порошки W з 

зернистістю 315/200 мкм і більше не припікалися між собою взагалі. Порошок 

карбіду був розсипчастим і легко розтирався. Утворюється лише «суміш» 

W2C/WC, де W2C – є ядром частинки, а WC – оболонкою. Збільшення часу 

витримки до 14 годин для навуглецювання частинок розміром 500/315 мкм також 

не привело до збільшення вмісту загального вуглецю в них. Причинами цього 

явища можуть бути: повільна дифузія через товсті шари WC і розрив дифузійних 

шляхів за рахунок виникнення мікро- і субмікротріщин на шляху дифузії. 

Аналізуючи дані по вмісту вуглецю в частинках і їх структуру, необхідно 

відмітити, що незалежно від розміру частинок, фаза W2C при 2200 °С 

утворюється швидко, а ріст фази WC здійснюється значно повільніше. 
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Таблиця 4.5 

Вплив режимів навуглецювання порошків вольфраму різних зернистостей 

на вміст загального вуглецю в них 

Т, oС 2200 2300 

% СН4 (за 

об’ємом) в Н2 
2 3,2 3,6 3,8 3,8 4 3,8 3,6 

τ, год 2 5 2 1,3 2,3 3 3 4 4 3 3 4,05 5,55 6,85 9,85 

<40 мкм 6,36 6,55 6,30 6,12 
          

 

80/40 мкм 6,24 6,35 6,04 
 

6,15 
         

 

125/80 мкм 5,19 5,76 5,45 
       

5,89 6,1 6,15 
 

 

160/125 мкм 
          

5,30 5,56 5,67 6,20  

200/160 мкм 4,76 5,31 5,01 
        

5,47 
 

5,72 5,99 

315/200 мкм 4,20 4,60 4,55 
  

4,27 
        

 

500/315 мкм 3,69 4,05 3,94 
  

4,27 

Послідовне 

навуглецюваня 
    

 

3,85 3,96 4,37 4,55 

700/500 мкм 3,38 3,79 3,55 
  

3,62 
        

 

 

Таблиця 4.6 

Лінійні коефіцієнти термічного розширення фаз на основі вольфраму 

Показники Фаза 

W W2C WC 

Лінійний коефіцієнт термічного 

розширення, 10-6 К-1 
4,49 

1,20 

11,40 

5,2 (вісь а) 

7,3 (вісь с) 

Густина, г/см3 19,25 17,20 15,70 

 

З рисунку 4.20 слідує, що на поверхні частинок фракції 500/315 мкм 

появляються мікротріщини, що пов’язано з різними значеннями густини і 

коефіцієнту термічного розширення фаз WC і W2C (табл. 4.6) [4]. 

У дослідженнях [5], якщо міцність оболонки буде не достатньою для 

утримання тріснутої частинки разом, а термічні напруження у фазі W2C будуть 

значними, то частинка розколюється навпіл, що і спостерігається на рис. 4.21. 
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Рис. 4.17. Частинки карбіду вольфраму WС зернистістю <40 мкм, отримані при 2200 °С, 

ізотермічній витримці 1,3 години і вмісту метану 3,6 % (за об’ємом). Вміст загального вуглецю 

складав 6,19 % (за масою). 

  

Рис. 4.18. Частинки карбіду вольфраму WС зернистістю 80/40 мкм, отримані при 2200 °С, 

ізотермічній витримці 2 години і вмісту метану 3,6 % (за об’ємом). Вміст загального вуглецю 

складав 6,15 % (за масою). 

 

 

Рис. 4.19. Частинки карбіду вольфраму WС зернистістю 315/200 мкм, отримані при 2200 °С, 

ізотермічній витримці 3 години і вмісту метану 3,6 % (за об’ємом), вміст загального вуглецю складав 

4,27 % (за масою). 
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Рис. 4.20. Частинки карбіду вольфраму WС зернистістю 500/315 мкм, отримані при 2200 °С, 

ізотермічній витримці 2 години і вмісту метану 3,2 % (за об’ємом), вміст загального вуглецю складав 

3,94 % (за масою). 

 

 

Рис. 4.21. Самочинно зруйновані частинки 

карбіду вольфраму WС зернистістю 700/500 мкм, 

отримані при 2200 °С, ізотермічній витримці 2 

години і вмісту метану 3,2 % (за об’ємом), вміст 

загального вуглецю складав 3,55 % (за масою). 

 

4.6. Дослідження впливу товщини насипки порошку суміші оксидів 

WO3 + NiWO4 на процес відновлення-навуглецювння 

 

Виходячи з того, що товщина насипки порошку WO3 і вуглець графітової 

підкладки суттєво впливають на процес відновлення-навуглецювання було 

проведено дослідження впливу товщини насипки оксидів у проточному реакторі з 

використанням різних схем укладок графітових пластин (підкладок).  

Дослідження проводили на підприємстві ДНВП «Алкон-твердосплав» в 

промисловій печі безперервної дії. Вихідною сировиною була суміш WO3+NiWO4 

складу ВН8. Суміш насипали на графітові пластині, які вкладали у графітовий 

контейнер (човник). Схема укладки графітових пластин у човники, прийнята на 

ДНВП «Алкон-твердосплав», приведена на рисунку 2.3, а, маса наважки на 

графітову пластину становить 0,8 кг (загалом в контейнері 2,4 кг оксиду). Нами 

було проведено відновлення-навуглецювання по схемах (рис. 2.3, б-г). 
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Температура процесу становила 1075 °С, а вміст метану у водні – 2 % (за 

об’ємом). Час проходження човника через піч складав 36 годин. 

Після виходу із печі човника з припеченою порошковою насипкою її 

вилучали із човника і з неї відбирали проби порошку для визначення вмісту 

загального вуглецю. Проби відбирали по довжині ¼ частини засипки, починаючи 

від центру, та пошарово: з поверхні, середини та дна засипки (місце контакту 

порошку з графітом пластини). Відстань між місцями взяття проб складала ~25 

мм, відстань між шарами ~20 мм.  

З рисунків 4.22 і 4.25 видно, що при укладці пластин по схемі рис. 2.3, б 

значний вміст вуглецю міститься в місцях безпосереднього контакту порошку зі 

стінками графіту і нижньою пластиною, де утворюється СО. Розподіл загального 

вуглецю по висоті засипки, приведений на рисунку 4.23, вказує на те, що 

навуглецювання порошку відбувається, як за рахунок вуглецю графітової 

оснастки, так і за рахунок вуглецю метану із газової суміші. Мінімальний вміст 

вуглецю знаходився в середній частині брикету, оскільки в цьому місці вклад 

обох процесів навуглецювання незначний. Використання укладки по схемі 

рис. 2.3, в, призвело до того, що середина засипки залишилася ненавуглецьованою 

з вмістом вуглецю ~1,2 % (за масою), найбільший вміст вуглецю був також в 

місцях контакту порошку оксидів з графітом підкладок і стінками контейнера (як 

при укладці по схемі на рис. 2.3, б) – 4,7-5,4 % (за масою). Використання верхньої 

пластини лише на ≈ 0,5 % (за масою) збільшило вміст вуглецю в поверхневому 

шарі до ~3,16 % (за масою), середній шар залишився ненавуглецьованим, тому що 

газ СО, який сприяв значному підвищенню степеня навуглецювання при 

застосуванні нижньої пластини, при застосуванні верхньої пластини підіймався в 

гору та уносився потоком водню, здійснюючи незначну навуглецьовуючу дію на 

порошок W. Отже застосування верхньої пластини внесло незначний вклад у 

процес навуглецювання. Виходячи з цього, було прийнято схему укладки, 

наведену на рис.2.3, г, де друга пластина розташовується не зверху, а по середині 

засипки, що приблизно відповідає мінімуму вмісту загального вуглецю на 
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(рис. 4.23). Використання середньої графітової пластини призвело до того, що 

вміст вуглецю по всьому перетину спеку відповідав теоретичному вмісту вуглецю 

в суміші ВН8 (рис. 4.25) за рахунок раціонального використання навуглецювання, 

як від СО, так і від СН4, що міститься у водні. 

 

 

Рис. 4.22. Розподіл загального вуглецю по 

висоті порошкової засипки при схемі 

упаковки човника на рис. 2.3, б 

 

Рис. 4.23. Розподіл загального вуглецю по 

висоті засипки при схемі упаковки човника, 

що відповідає рис. 2.3, б, на відстані 75 мм 

від краю човника 

 

Рис. 4.24. Розподіл загального вуглецю по 

висоті порошкової засипки (схема упаковки 

човника на рис. 2.3,в) 

 

Рис. 4.25. Розподіл загального вуглецю по 

висоті порошкової засипки (схема упаковки 

човника на рис. 2.3, г) 

 

Ймовірний механізм навуглецювання товстого шару насипки полягає у 

наступному: метан за рахунок внутрішньої дифузії по порах насипки 

навуглецьовує її по спадаючій кривій (рис. 4.23). Вихідний оксид WO3, шпинель 

NiWO4 і пара Н2О, що утворилася при відновленні WO3 воднем взаємодіють з 

вуглецем пластини з утворенням СО. Піднімаючись вгору, СО пришвидшує 
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процес відновлення WO3 до W і додатково навуглецьовує W до WС. За рахунок 

цього час навуглецювання суміші WO3+хNiWO4 складу ВН8 суттєво 

скорочується. Таким чином, раціональне використання потоків метановодневої 

суміші, СО та розташування графітових пластин дозволило скоротити одну 

графітову пластину у човнику і отримати економічний ефект 50 тис. грн. 

 

4.7. Висновки по розділу 

 

1. Перевірка можливості отримання WC з WO3 газофазним навуглецюванням 

метановодневою сумішшю відповідно до типової реакції (4) показала, що в 

закритому реакторі малого об’єму (0,05 л) через велике зовнішньо дифузійне 

гальмування притоку метану по підвідних трубопроводах, швидкий ріст частинок 

вольфраму і малий коефіцієнт дифузії вуглецю у вольфрам отримати WC не 

вдається навіть при концентрації метану у водні 94,5 % (за об’ємом). 

2. Додаткове використання в закритому реакторі графітових пластин 

зменшило вплив зовнішньодифузійного гальмування за рахунок утворення СО по 

типовій реакції (1) на границі WO3 з графітом підкладки, заміни зовнішньої 

дифузії метану внутрішньою дифузією СО, а також зменшення розмірів частинок 

відновленого W через зменшення в реакційному об’ємі концентрації пари Н2О і 

дозволило отримати вміст вуглецю у WC, близький до стехіометричного. 

3. Повна ліквідація зовнішньодифузійного гальмування при використанні 

відкритого реактора дозволила отримувати WC з WО3 по типовій реакції (4) 

навіть без використання графітових підкладок лише за рахунок збільшення вмісту 

метану у водні з 2,0 до 4,0 % (за об’ємом) 

4. Дослідженням впливу товщини насипки суміші WО3 з NiWO4 показало, що у 

відкритому реакторі суттєвий вплив на процес навуглецювання WО3 до WC здійснює 

внутрішньодифузійне гальмування метану від поверхні шару насипки до його дна. 

5. Забезпечення висхідного потоку СО від дна шару насипки до її поверхні 

назустріч спадаючому потоку метану дозволяє суттєво, в кілька разів, збільшити 

товщину шару насипки, що навуглецьовується у відкритому реакторі. При цьому 
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зменшення концентрації пари Н2О в газовому середовищі не дозволяє отримувати 

частинки WC крупніші за 4 мкм, тобто прямим газофазним навуглецюванням 

WО3 до WC у відкритому реакторі можна забезпечити тільки виробництво 

середньозернистих твердих сплавів. 

6. Дослідженнями впливу розмірів частинок вольфраму від <40 до 700/500 мкм 

на процес навуглецювання при температурі 2200–2300 °С встановлено, що 

навуглецювання W до W2C відбувається з високою швидкістю (>5 мкм/хв) за 

рахунок реакційної дифузії, тоді як навуглецювання W2C до WC відбувається з дуже 

малою швидкістю (<0,1 мкм/хв) за рахунок звичайної дифузії С через зовнішній 

практично суцільний шар WC. Це за технологічно прийнятний час (10 год) дозволяє 

отримувати однофазні частинки WC лише з розмірами менше 200 мкм.  

7. Вперше встановлено явище самочинного руйнування полікристалічних 

шаруватих частинок WC/W2C і встановлено їх критичний розмір(~300 мкм), вище 

якого це явище має місце. Показано, що це явище відбувається під дією внутрішніх 

напружень, які виникають внаслідок невідповідності кристалічних граток WC та 

W2C, їх коефіцієнтів термічного розширення та відношення питомих об’ємів. 

8. Вперше показано, що руйнування шаруватих частинок WC/W2C починається у 

вигляді мікротріщин на поверхні частинки, які при розмірах частинки більше 300 мкм 

досягають критичного розміру. Це вказує на те, що отримати частинки WC розміром 

більше 300 мкм газофазною карбідизацією принципово не можливо. Для отримання 

більш крупних частинок WC необхідно використовувати процеси пошарового 

нарощування WC на частинку чи зародок WC. 

9. Враховуючи результати досліджень газофазного навуглецювання WО3 до WC 

і надкрупнозернистого W до WC рекомендуємо процес отримання 

надкрупнозернистих порошків WС проводити в 2 стадії: перша у закритому реакторі 

при температурах менше температури плавлення WО3 (≤ 1471 °С) в газовому 

середовищі, що не містить вуглецю; друга у відкритому реакторі при температурах 

2200-2300 °С в метано-водневому середовищі з вмістом метану до 4 % (за об’ємом).  
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10.На основі проведених досліджень розроблено і впроваджено на ДНВП 

«Алкон-твердосплав» технологічні інструкції «Високотемпературний 

надкрупнозернистий порошок карбіду вольфраму» і «Відновлення-

навуглецювання суміші WO3+NiWO4». 
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РОЗДІЛ 5 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАДКРУПНОЗЕРНИСТИХ 

ЧАСТИНОК КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З РОЗПЛАВАМИ 

МЕТАЛІВ 

 

Порошки надкрупнозернистого карбіду вольфраму можуть бути використані 

при виготовленні каркасних компактних або пористих композиційних матеріалів, а 

також в якості зносостійкої добавки до матриць алмазного бурового інструменту, 

наповнювача до абразивних інструментальних матеріалів, структурної складової 

твердих сплавів з особливокрупнозернистою мікроструктурою. 

Частинки надкрупнозернистого карбіду вольфраму WC, що були виготовлені 

способом газофазного навуглецювання при температурах 2200-2300 оС з порошків 

вольфраму відповідного розміру не досліджувались. Виходячи з цього, нами 

вперше на частинках надкрупнозернистого порошку WC досліджено 

мікроструктуру і фізико-механічні властивості (руйнуюче навантаження під час 

стискання, мікротвердість фаз частинок, взаємодію частинок з мідним, 

кобальтовим і вольфрамо-кобальтовим розплавами, мікротвердість зерен карбіду 

WC у твердому сплаві, що утворилися при його спіканні).  

 

5.1. Мікроструктура частинок карбіду вольфраму газофазного навуглецювання 

 

Мікроструктуру частинок карбіду вольфраму досліджували на шліфах, 

приготовлених по методиці описаній у розділі 2. Поліровану поверхню шліфа 

частинок карбіду вольфраму піддавали травленню розчином «Муракамі» 

протягом 1, 3, 5 хв. (рис. 5.1) і проводили порівняння мікроструктур для 

встановлення оптимального часу травлення. При травленні шліфів частинок 

тривалістю 1 хв. на шліфі з’являлися тонкі мікротріщини, які не спостерігалися на 

не травлених шліфах, з’являється слабка границя між ядром і оболонкою. Слід 

зазначити, що в ядрі границі не спостерігаються. Травлення понад 3 хв. 

призводило до більшого витравлювання границь і мікротріщин – їх уширення. 
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Оптимальний час, при якому зразки не перетравлюються, становить 3 хв. З 

допомогою оптичного мікроскопу на не травлених частинках навіть при слабому 

контрасті можна розрізнити оболонку (рис. 5.2). 

Частинки розміром 315/200 мкм і більше мають 

оболонку, товщина якої може становити від 10 до 50 

мкм. В деяких випадках спостерігаються частинки без 

оболонки (тобто складаються тільки із W2C). Оболонка 

практично не містить пор (рис. 5.2), складається з 

окремих кристалітів, які зрослися між собою і границі 

між якими не травляться. Крім того, ядро частинки після 

шліфування і полірування знаходиться візуально нижче 

оболонки, що може бути пов’язане із більшою 

зносостійкістю оболонки (рис. 5.3). В перетині ядра в 

деяких частинках присутні мікротріщини. Оболонка 

частинки настільки міцна, що не дозволяє 

розповсюджуватися мікротріщинам, що виникли в ядрі 

назовні частинки і призводити до її повного руйнування. 

Це пов’язане з тим, що оболонка із WC знаходиться під 

дією напружень стиску в той час як ядро із W2C 

знаходиться під дією напружень розтягу. Фаза W 

всередині частинки не спостерігалася. На повністю 

навуглецьованих до WC частинках, оболонка не 

спостерігається. Ядро з W2C незалежно від розміру 

частинок W2C утворюється досить швидко і 

розповсюджуються до самого центру частинок. 

Оболонка частинок порошку карбіду видно, що оболонки порошку 

зернистістю 700/500 мкм у порівняні з частинками порошку зернистістю 315/200 

мкм мають значно більше пор різних розмірів (рис. 5.2). Утворення внутрішніх 

мікротріщин може бути обумовлене різними термічними коефіцієнтами лінійного 

розширення або різними густинами фаз WC і W2C (табл. 4.4). 

 

 

 

Рис. 5.1 Мікроструктура 

частинки карбіду 

вольфраму при різному 

часі травлення шліфа 

1 хв 

3 хв 

5 хв 
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Рис. 5.2. Зображення частинок WC-W2С зернистістю 315/200 мкм (а, б) та розміром 

700/500 мкм (в, г): а, в  – не травленні; б, г – травленні. 

а 

б 

в 

г 
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Як видно із рис. 5.3, фаза WC після утворення 

на поверхні частинки починає рости у напрямку до 

центру частинки в об'єм W2С, маючи вигляд 

витягнутих кристалітів, утворюючи суцільну 

оболонку. Утворення оболонки з WC 

супроводжується утворенням у ній великих пор, чого 

не спостерігається на більш дрібних частинках, що 

складаються повністю з WC. 

В частинках розміром 315/200 і 700/500 мкм 

енергодисперсійним рентгенівським аналізом (EDX), 

було виміряно процентний вміст W в оболонці і ядрі (рис. 5.4). В частинках не 

було виявлено будь-яких домішок чи інших хімічних включень, окрім вихідного 

компоненту вольфраму (табл. 5.1). З таблиці 5.1 і рисунка 5.5 видно, що у точках, 

які знаходяться у ядрі, кількість вуглецю відповідає фазі W2C. При цьому вміст 

вольфраму постійно зростає, а вуглецю зменшується, тобто ядро є неоднорідним.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 5.4 Розташування точок в частинках WC/W2С розміром315/200 мкм (а); 700/500 мкм (б) в 

яких методом (EDX) визначали вміст вольфраму  

 

Ця неоднорідність збільшується при збільшенні розміру частинок, а 

відповідно, і ядра. Отримані дані вказують на те, що неоднорідність ядра 

обумовлена широкою областю гомогенності W2C. Наявність W2C в частинках 

вказує, що карбід W2C дуже схильний до метастабільності, бо з позиції 

 

Рис. 5.3. Зображення 

витягнутих кристалітів у 

частинці розміром 

500/315 мкм 
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термодинаміки (див. розділ 3) він нижче 1320 °С не повинен існувати і 

розкладається на W і С. 

 

Таблиця 5.1 

Вміст елементів у точках, наведених на рис 5.4 

Фракція 

порошку, мкм 

Відстань від 

поверхні, мкм 

Атомний вміст елементів, % 

W C* 

315/200 

8 46,92 53,08 

25 48,40 51,60 

39 50,25 49,75 

57 53,09 46,91 

700/500 

10 49,44 50,56 

30 52,16 47,84 

45 56,10 43,90 

65 60,10 39,90 

*–Процентний вміст вуглецю розраховано як різницю: 100 % – % W в точці. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5.5 Зміна вмісту вольфраму та вуглецю від поверхні до центру в частинці порошку 

WC/W2С: частинки розміром а – 315/200 мкм; б –700/500 мкм 

 

Велика швидкість утворення ядра W2C свідчить про те, що W2Cутворюється 

в результаті реакційної дифузії, а мала швидкість росту шару WC про те, що WC 

утворюється шляхом звичайної дифузії. 

 

5.2. Статистичні випробовування міності надкрупнозернистих частинок 

карбіду вольфраму під час стискання 

 

Міцність частинок залежить від неоднорідності складу і внутрішньої будови 

(розміри мікро- і субмікоструктурних елементів зерен, блоків, їх орієнтація в 
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частинках, наявності мікротріщин), які мають випадковий характер. Критерієм 

оцінки міцності окремої частинки було визначення величини її руйнуючого 

навантаження. Ми провели статистичні випробовування по 50 частинок для 

різних зернистостей, оскільки в роботі [9] емпірично доведено, що для подібних 

випробувань, щоб можна було робити висновки про всю генеральну сукупність 

достатньо використовувати вибірку з 50 частинок. Покриття крихких частинок 

пластичними металами приводить до підвищення їх міцності при стиску. Тому 

було поставлено задачу: дослідити вплив покриттів пластичними металами: 

кобальтом, нікелем, міддю та сплавом кобальту з титаном – на міцність при 

стиску одиничних частинок накрупнозернистого карбіду вольфраму. Для 

напилення використовували одну партію порошку зернистістю 80/40 мкм, яка 

була розділена на 5 частин. Фото частинок з покриттями приведені на рис. 5.6 з 

яких видно, що покриття частинок кобальтом, нікелем, міддю і сплавом Со-Ті є 

суцільними, покривають неоднорідності поверхні, на поверхні присутні 

мікрокаплі напиленого металу. 

Закономірності осадження покриття в усіх випадках однакові і відповідають 

відомим механізмам його утворення з іонно-плазмового потоку. Цей метод 

дозволяє отримати суцільні покриття товщиною  1 мкм, але тільки на крупних 

частинках. Вміст металу в порошках складав: Co-3,2 % , Ni-3,4 % , Cu-3,5 % , (Co-

Ti)-2,6 % (за масою). При цьому розрахована товщина покриття складала 

0,6 мкм. З напилених порошків була виділена фракція зернистістю 63/50 мкм, на 

якій визначали руйнуюче навантаженя. Результати випробувань наведені в 

таблицях 5.2, 5.3. Статистичну обробку отриманих даних проводили з допомогою 

програмного пакета “Statistacal Package for the Social Sciences”. 
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Рис. 5.6 Частинки WC зернистістю 80/40 мкм з нанесеним на їх поверхню покриттями Со, Cu, 

Ni та Co-Ti методом микродугової-іонно-плазмової металізації: а, в – загальний вигляд 

частинок з Со, Cu, Ni та Co-Ti покриттям; в , г – поверхня напиленої частинки з Со, Cu, Ni та 

Co-Ti покриттям 
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На першому етапі дослідження було висловлено гіпотезу, що величина сили 

руйнування частинок може відповідати нормальному або логарифмічному 

нормальному закону розподілу. Для перевірки цих гіпотез застосовували, як один 

з найбільш наочних, графічний метод – співставлення кривої накопленої частоти 

та гіпотетичної кривої в системі координат, в якій графік останньої є прямою 

лінією (рис.5.7). Так, на рис. 5.7 отримані дані порівнюються з нормальним  та з 

логарифмічним нормальним розподілами. 

Як видно, найбільш близьке розташування точок до прямої лінії 

спостерігається на рис. 5.7, б, г, е, і, л. Це дозволяє зробити висновок про 

відповідність даної випадкової величини логарифмічному нормальному розподілу. 

Однак отримане в результаті графічного методу якісне уявлення про близькість до 

такого розподілу є тільки орієнтовним і не дає достатніх підстав для остаточного 

висновку про вид генерального розподілу даної випадкової величини [63]. 

Для кількісної перевірки гіпотези про вид розподілу було вибрано міру 

розходження між гіпотетичним та емпіричним розподілом та критерій відповідності, 

що базується на цій мірі. В даному випадку застосовано критерій Шапіро-Уілка, при 

якому допускається помилка І роду, що складає 1%. Таким чином, гіпотеза 

приймається, якщо ймовірність її справедливості більше 1%. Для досліджуваних 

порошків ймовірність справедливості гіпотези про логарифмічний нормальний 

розподіл міцності частинок становить: WC – 68%, WC(Co) – 5%, WC(Ni) – 45%, 

WC(Cu) – 9%, WC(Co-Ti) – 30%. В той же час ймовірність справедливості гіпотези 

про нормальність цього розподілу менше 1% для всіх порошків, за винятком 

WC(Cu), для якого вона становить близько 9%. Другим етапом досліджень є 

проведення порівняльного аналізу міцності розглянутих порошків. Враховуючи, 

що набори даних не розподілені нормально, показником центральної тенденції 

(значенням, навколо якого групуються дані вибірки) було взято медіану. 

Порівняння медіан для всіх вибірок наведено на рис. 5.8. 
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Рис. 5.7. Нормальний (а, в, д, є, к) та логарифмічний нормальний (б, г, е, і, л) розподіли 

руйнуючого навантаження частинок: а, б – WC; в, г – WC(Co); д ,е – WC(Ni); є, і  – WC(Cu); к, л 

– WC (Co-Ti) 
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На підставі аналізу цього 

рисунка сформульовані наступні 

гіпотези: 

 порошок WC(Co), 

можливо має більшу міцність 

ніж інші порошки; 

 всі інші порошки 

мають приблизно однакову 

міцність. 

Перевірку цих робочих 

гіпотез згідно з останніми працями в галузі статистики виконано за допомогою 

дисперсійного аналізу в рангах [64]. Для оцінки величини і істотності 

відмінностей між рівнями міцності було застосовано критерій множинних 

порівнянь Тьюкі. 

На підставі результатів дослідження були зроблені наступні висновки: 

1. порошок WC(Co) є статистично істотно міцнішим за порошок WC; 

2. відмінності між усіма іншими порошками, крім WC(Co), є статистично 

неістотними. 

При цьому значення медіан розподілу, отриманих для часток WC, покритих 

Ni, Cu і сплавом Cо-Ti, статистично не значимі, а для частинок, покритих 

кобальтом, були значимі і на 22,6 % вище. Виходячи з цих даних був зроблений 

висновок, що покриття металами з кубічною кристалічною граткою, не 

підвищують міцність при стиску частинок WC, а покриття кобальтом з 

гексагональною граткою, яка має істотно менше площин ковзання, підвищує. 

Гексагональна гратка Со значно менше схильна до пластичної деформації, бо 

в ній в кілька разів менше площин легкого ковзання. Це створює додатковий опір 

покриття досягненню напруження руйнування в об’ємі частинки. Наявність 

гексагональної гратки в кобальтовому покритті було підтверджено 

рентгенофазовым аналізом (рис. 5.9). У діапазоні кутів існування гексагональної 

 

Рис. 5.8. Порівняльна діаграма значень руйнуючих 

навантажень частинок WC з металевими 

покриттями до і після відпалу при 1370о С 
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модифікації кобальту було виявлено три піки з інтенсивністю 10, 22 і 100 %, в той 

же час інтенсивності еталону на відповідних кутах відповідають 20, 60 і 100 %. 

 

 

Рис. 5.9. Ділянка рентгенограми порошку WC з кобальтовим покриттям, яке відповідає 

гексагональній модифікації кобальту з параметром a=2,503 Å, b=4,06 Å, гратка P63/mmc 

 

Відпал частинок WC з покриттями при температурі 1370о С, що перевищує 

температуру плавлення евтектики системи покриваючий метал + WC показав, що 

метали Со, Ni і сплав Со-Ti проникали по 

границям блоків (рис. 5.10), а Сu не проникає.  

Визначенням руйнуючого навантаження 

при стиску було встановлено, що відпал з 

вмістом металу  3,5 % (за масою) не 

призводить до підвищення міцності (рис. 5.8). З 

таблиці 5.2, в якій розраховані параметри 

похибки, коефіцієнт варіації видно, що термічна 

обробка частинок з покриттям призводить до 

його зниження і незначного підвищення 

коефіцієнту варіації. Нанесення на частинки 

WC кобальтового покриття збільшує їх середню 

міцність при стиску в 1,50 рази, нікелевого в 1,15, мідного 1,13 рази, а 

комбінованого сплавом CoTi в 1,23 рази. 
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Рис. 5.10. Характер проникнення 

розплавів Co і Ni по границях 

блоків 
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Таблиця 5.2 

Вплив термічної обробки на коефіцієнт варіації руйнуючого 

 навантаження на частинки з покриттями 

Параметри WC, 

63/50 мкм 

WC(Co), 

63/50 мкм 

WC(Co) 

(Твідп=1370оС), 

63/50 мкм 

WC(Ni), 

63/50 мкм 

 

WC(Ni) 

(Твідп=1370оС), 

63/50 мкм 

N, 

Н/ч. 
LnN 

N, 

Н/ч. 
LnN 

N, 

Н/ч. 
LnN 

N, 

Н/ч. 
LnN 

N, 

Н/ч. 
LnN 

Серед. знач. 2,47 0,80 3,63 1,18 3,17 1,00 2,78 0,94 2,98 0,99 

Станд. відхл. 1,22 0,47 2,20 0,45 1,76 0,57 1,16 0,42 1,33 0,47 

Серед. квадр. 

похибка 
0,17 0,07 0,31 0,06 0,25 0,08 0,16 0,06 0,19 0,07 

Віднос. похиб. 6,96 8,28 8,57 5,35 7,86 8,08 5,90 6,26 6,29 6,76 

Коеф. вар. 49,20 58,52 60,56 37,84 55,55 57,10 41,74 44,27 44,51 47,82 

 

Результати випробувань руйнуючого навантаження більш крупних частинок 

розміром 400/315 та 125/80 мкм представлені на рис. 5.11 та додатку 

Максимальне значення руйнуючого навантаження досягає 35,70 Н/частинка, а 

мінімум 7 Н/частинка, середнє значення 15,43 Н/частинка. Коефіцієнт варіації 

становить 36,30, що можна вважати 

досить низьким для таких частинок.  

Для частинок зернистості 125/80 

мкм максимальне значення становить 

9,47, мінімальне 0,67, середнє 3,14 

Н/частинка; коефіцієнт варіації ~45. 

Коефіцієнт варіації для частинок 63/50 

мкм із становить ~50, що пов’язано із 

високою спікливістю отриманих 

частинок і необхідністю подрібнення 

 

Рис. 5.11 Руйнуюче навантаження частинок 

WC та WC/W2C  
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спеків для їх відділення одна від одної з подальшим розсівом. Слід зазначити, що 

спеки частинки розміром більше 300 мкм мають малу міцність і як наслідок 

розтираються пальцями в порошок. 

Можна очікувати, що міцність буде знижуватись від 2,48 до 0,495 ГПа (до 5 

разів) зі збільшенням діаметра частинок пов’язане не тільки з їх дефектністю а й з 

міцністю окремих фаз, оскільки кількість W2C в більш крупних частинках 

найбільша, а тому слід шукати не тільки способи підвищення досконалості 

крупних частинок, а й їх однорідності по фазовому складу. 

Порівнюючи отримані дані слід зазначити, що міцності частинок порівняно 

із міцністю масивних пористих зразків карбідів роботи [88] (200-270 кГ/мм2 або 

2–2,7 ГПа) ми досягли на частинках монокарбіду вольфраму газової карбідизації 

розмірами до 100 мкм, після 100 мкм відбувається різке падіння до 1,2 ГПа і аж до 

0,5 ГПа для частинок ~500 мкм, що добре узгоджується із теоретичними 

розрахунками в літературі. 

 

5.3. Дослідження особливостей поведінки частинок WC 

газофазного навуглецювання у розплаві міді 

 

Щоб дослідити вплив розплаву міді на поведінку частинок карбіду WC 

зернистістю 80/40 мкм було проведено просочення при температурі 1150 °С 

порошкової пресовки тривалістю 20 хв. Зразки після взаємодії з розплавом міді 

мають вигляд, як зображено на рисунку 5.12, а. Порошкова пресовка була отримана 

прямим пресуванням при тиску 50 МПа пластифікованого синтетичним каучоком 

порошку WС. Такий тиск пресування забезпечував малу кількість контактів WC-WC 

між частинками: розрахований коефіцієнт суміжності становив 0,01. Такий тиск 

пресування забезпечував мінімальну  цілісність пресовки і  зберігав частинки від 

руйнування. Кількість міді з брали з невеликим надлишком в розрахунку отримати 

повністю просочений зразок рис. 5.12, б. Як видно з рисунку 5.12, в взаємодія WC з 

розплавом Cu не призводить ні до зміни розмірів, ні до зміни форми частинок WC. 
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Рис. 5.12. Характерний вигляд порошкової пресовки з WC після її просочення достатньою 

кількістю міді при температурі 1150 °С (а), мікроструктура просоченої Cu пресовки з порошку WC 

(б), травлена частика карбіду WC в міді (в)  

 

5.4. Дослідження особливостей поведінки частинок WC 

 газофазного навуглецювання у середовищах кобальтового 

 і  вольфрамо-кобальтового розплавів 

 

Оскільки отримані надкрупнозернисті частинки карбіду вольфраму WC 

можуть стати основою для створення багаторівневих структурованих твердих 

сплавів або композиційних матеріалів важливо встановити як себе поводять такі 

частинки у середовищах вольфрамо-кобальтового і кобальтового розплавів.  

Дослідження проводили на частинках WC розміром 80/40 мкм. Вольфрамо-

кобольтавий розплав складу 65%Со+35%WC (сплав ВК65) був приготовлений 

стандартними методами порошкової металургії. Частинки карбіду вольфраму 

газофазного навуглецюваня додавали до суміші у кількості 20 % (за масою), 

змішували і засипали в алундовий тигель. Отриману суміш нагрівали у вакуумі до 

температури 1380 °С з ізотермічною витримкою 20 хв. Мікроструктурні 

дослідження показали (рис. 5.13), що після того, як частинки WC були занурені в 

розплав 65%Со+35%WC відбулося не тільки часткове проникнення кобальту по 

деяких границях зерен WC, а й огранення частинки в цілому, тобто процес 

перекристалізації через рідку фазу реалізується тільки в околі поверхні частинки, 

що дозволяє зберігати її у такому стані досить тривалий час. 

 

 

Ø 10 мм 

10
 м

м
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Рис. 5.13. Поля зору розплаву 65%Со+35%WC, що містить 20 % (за масою) частинок 

WC розміром 80/40 мкм, спечений у вакуумі при 1380 оС і витримці 20 хв 

 

Температури в 1380 оС недостатньо для повного розділення частинки на 

зерна (блоки). Підвищення температури до 1470 оС з витримкою 120 хвилин 

дозволило розділити частинку на зерна (блоки) з їх ограненням (рис. 5.14). Ріст 

зерен не спостерігається. Слід відмітити, що між деякими частинками 

встановлюються такі контакти, які не розділяються розплавом, це є 

низькоенергетичні границі зерен. Крім того, є частинки, що не містять зерен 

(блоків). З такими частинками нічого не відбувається (рис. 5.14). 

100 мкм 
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Рис. 5.14. Поле зору розплаву 

65%Со+35%WC, що містить 20 % (за 

масою) частинок WC розміром 80/40 мкм, 

спечений у водні при 1470 оС і витримці 

120 хв. 

 

 

Якщо частинки WC газофазного навуглецювання помістити в нерівноважний 

по відношенню до WC кобальтовий розплав, то більшість з них деякий час зберігає 

свою форму, лише деякі з них розділяються на зерна. Це при недостатній кількості 

рідкої фази дозволяє створювати структуровані матеріали, в яких між частинками 

зберігаються досить товсті прошарки пластичного 

зв’язуючого (рис. 5.15). При достатній для заповнення 

всіх пор кількості рідкої фази, утворюється 

надкрупнозернистий твердий сплав (рис. 5.16–5.18) з 

комбінованою структурою, у якого між 

особливокрупними монокристалічними зернами 

присутні скупчення дрібних зерен WC. Такий сплав 

буде мати високі ударну стійкість за рахунок товстих 

прошарків зв’язки і одночасно високу зносостійкість бо в частині крупних 

прошарків зв’язки присутні зміцнюючі її дрібні зерна WC. З рисунка 5.16 видно, що 

окремі частинки WC починають розділятися на дрібні зерна WC, які починають 

набувати огранення. При збільшенні температури спікання до 1370 °С кількість 

подрібнених частинок збільшується (рис. 5.16, в, г). Подальше збільшення 

температури до 1470 °С (рис. 5.16, д, є) призводить до того, що майже всі 

частинки розділилися, а кобальт між ними розподілився більш рівномірно. 

Середній розмір зерен WC при цьому практично не змінився і становив ~25 мкм. 

Це вказує на те, що частинки подрібнилися вже при 1290 °С, а при більш високих 

температурах відбувалося лише збільшення товщини прошарків між зернами WC. 

Рис. 5.15. Скелетна структура 

сплаву 6 % Со+94 % WC 
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Рис. 5.16. Формування структури твердого сплаву 28 % (за масою) Со + 72 % (за масою) WC, 

при спіканні у вакуумі з температурами: а, б – 1290 °С з ізотермічною витримкою 60 хв; в, г – 

1370 °С з ізотермічною витримкою 20 хв; д, є – 1370 °С з ізотермічною витримкою 20 хвилин і 

додатково спечений при температурі 1470°С протягом 20 хвилин. а, в, д – ×100; б, г, є  – ×250 

 

З рисунку 5.16 видно, що на поверхні шліфа є перерізи зерен WC різної 

форми: трикутні, чотирикутні і багатокутні. Зразки, спечені при 1370 °С, 
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(20 хвилин), і допечені при 1470 °С, (20 хвилин), були досліджені на 

мікротвердість зерен WC з перерізами різної форми. 

Регулюючи вміст в сплаві співвідношення кількості крупних і дрібних зерен 

можливо буде забезпечити відповідне співвідношення ударної в’язкості і 

зносостійкості в абразивних середовищах. Поки що це є прогноз але він базується 

на відомих впливах крупних і дрібних зерен WC на ударну і зносостійких 

однорідних крупно- і дрібнозернистих твердих сплавів. Визначенню конкретних 

значень ударно- і зносостійкості вказаних твердих сплавів не входило в задачі 

нашого дослідження. 

 

5.5. Дослідження мікротвердості частинок порошку WC і 

 зерен карбіду вольфраму у твердому сплав 

 

5.5.1. Дослідження мікротвердості частинок порошку карбіду вольфраму 

 

Однією з важливих характеристик матеріалу є його мікротвердість. Нами 

було досліджено мікротвердість як окремих частинок порошків WC, WC/W2C 

після синтезу (табл. 5.4, рис. 5.17), так і зерен WC в спеченому сплаві. 

Як видно з таблиці 5.6 мікротвердість окремих частинок порошку WC 

розміром 80/40 і 125/80 мкм, закріплених у епоксидній смолі, становить 20–

22 ГПа, що практично співпадає з літературними даними [5, 12]. В той же час для 

двохфазних частинок розміром більше 200 мкм значення мікротвердості фази WC 

становить 26–33 ГПа, а фази W2C 29–30 ГПа. Такі завищені значення 

мікротвердості крупних двохфазних частинок, на нашу думку, пояснюється тим, 

що вони знаходяться у напруженому стані через значну різницю коефіцієнтів 

термічного розширення, параметрів кристалічної гратки та здатності до 

пластичної деформації WC і W2C (рис. 5.17). В обох фазах навколо відбитка 

індентора спостерігаються лінії ковзання, що є свідченням прояву пластичних 

властивостей отриманих газофазною карбідизацією карбідів WC і W2C. Тільки у 

W2C області пластичного деформування не значні і від відбитків відходять 
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звивисті мікротріщини. Тобто W2C є більш крихким. Тому при ударних 

навантаженнях більш ефективними будуть частинки WC. 

 

Таблиця 5.3 

Мікротвердість окремих частинок карбіду вольфраму, 

закріплених у епоксидній смолі 

Зернистість карбіду 

вольфраму, мкм 
Фаза Мікротвердість, ГПа 

80/40 WC 20,00± 

125/80 WC 22,00± 

315/200 
оболонка (WС) 33,06±2,59 

ядро (W2С) 30,52±2,93 

700/500 
оболонка (WС) 26,41±1,58 

ядро (W2С) 29,57±2,18 

Літературні дані 

WC 21,57–24,51 

W2C 19,51 

Реліт 300/200 мкм 18,89 

 

  

Рис. 5.17. Відбитки уколів 

алмазною пірамідкою частинок 

WC/W2C розміром 315/200 мкм 

(а), 700/500 мкм (б) 

 

5.5.2. Дослідження мікротвердості зерен карбіду вольфраму у твердому сплаві 

 

Відомо, що основний вплив на властивості карбіду вольфраму WC 

здійснюють температури відновлення оксиду вольфраму і навуглецювання його 

до WС, а також умови отримання виробів, що містять WC.  

Зазвичай, в сучасних умовах карбід вольфраму отримують при 

температурах до 2200 С, потім порошок WC і його суміш з металом-зв’язкою 

піддають розмелу, в результаті якого зерна WC подрібнюються і в деякій мірі 

наклепуються. Під час наступного спікання при високих (1340–1480 С) 

Оболонка Ядро 

Ядро 
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температурах більшість дефектів в зернах WC зникають, але в деяких зернах 

можуть зберігатися недосконалості упаковки кристалічної гратки, мікро- та нано 

тріщини, різні типи дислокацій. Все це впливає на мікротвердість зерен WC в 

спеченому сплаві. Тому можна вважати, що дослідження мікротвердості зерен 

WC в твердих сплавах ще далекі до завершення. 

Виходячи з будови рівноважного монокристалу WC (рис. 2.7, а) можна 

відзначити можливість існування на поверхні шліфа декількох переважних 

орієнтацій кристалографічних площин зерен WC: базисної, призматичної. При 

цьому базисні площини повинні мати форму близьку до трикутника, а призматичні 

– до прямокутника. Кількість прямокутних перерізів повинна бути в кілька разів 

більше, ніж трикутних. Крім того, треба відзначити, що проміжних випадків може 

бути дуже багато: від трикутників різних розмірів до різнобічних трапецій. 

Найбільші розміри перерізів найбільш імовірно будуть відноситись до базисної, 

призматичної грані, чи найбільш нахиленої до основної осі площини (рис. 2.7, в). 

На практиці звичайно зразки пресують із порошків WC, що складаються не 

з ідеальних частинок, а із частинок, що піддавалися розмелу. Крім того, в процесі 

росту зерен WC при спіканні вони стикуються одне з одним, ріст зерен в цьому 

напрямку припиняється, а форма спотворюється і значно відрізняється від 

рівноважної. У результаті число кристалографічних площин і форм перерізів, що 

формують поверхню шліфа, істотно зростає й розподіл типів кристалографічних 

площин по групах значною мірою нівелюється. Опис процесу формування 

загального розподілу типів контактів стає складним. Однак крайні типи 

кристалографічних площин карбідних зерен (базисні – трикутник, призматичні – 

прямокутник, та нахилені – багатокутник) на поверхні шліфа повинні 

спостерігатися, хоча і різних розмірів. Тому в даній роботі вимірювання 

мікротвердості проводили на зернах, що мали форму близьку до трикутника, 

прямокутника і багатокутника в залежності від їх розмірів. Розмір зерна (dWC) 

визначали як напівсуму максимального і мінімального розміру зерна. 

На рисунку 5.18 приведено характерний вигляд структури твердого сплаву 

ВК28 до індентування та після при навантаженнях 1,96 Н. 
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Мінімальний переріз зерен, які індентували складав 20 мкм, а максимальний – 

85 мкм. Розміри відбитків завжди були менші від розмірів зерна, яке індентували. 

Випадкові відбитки, що попадали на границі зерен WC–WC, не враховували. Як 

видно з рисунку 5.18, б, прикладення навантаження в 1,96 Н не призводить до 

викришування біля відбитка, хоча в ряді зерен від відбитка відходили мікротріщини. 

В багатьох випадках навантаження призводило до появи ліній ковзання на поверхні 

зерен WC та до незначної зміни в будові границь WC–WC.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 5.18. Характерний вигляд структури твердого сплаву 28 % Со+72 % WC до 

індентування (а) та після індентування (б) при навантаженні 1,96 Н 

 

Мікротвердість було визначено на більше як 15 відбитках для кожної форми 

перерізу зерен WC (рис. 5.19). Як видно з рисунка 5.19, значення мікротвердості 

мають значний розкид, це може бути пов’язано з тим, який об’єм зерна внаслідок 

зрізу при приготуванні шліфа був видалений, а також з причинами вказаними вище 

при аналізі можливих форм і розмірів перерізів на поверхні шліфа. 

Все ж можна зробити висновок, що найбільше перерізів, на яких можливо 

вимірювати мікротвердість, мають форму прямокутника, найменше перерізів мають 

багатокутну форму, а перерізи форми трикутника по кількості займають проміжне 

значення. Це близько до того співвідношення можливих форм, яке було оцінено 

вище при аналізі впливу форми монокристала WC на співвідношення кількості 

можливих перерізів зерен WC. 
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Крім того, з рисунка 5.19 видно, що більшість перерізів зерен WC багатокутної 

форми мають розміри 20–40 мкм, трикутної форми – 30–50 мкм, а прямокутної – 40–

70 мкм. Отримані співвідношення розмірів перерізів зерен WC вказують на те, що і в 

одному сплаві висота тригранних призм менше довжини їх граней, що є 

характерним для серійних сплавів WC–Со, і що перерізи трикутної форми близькі до 

базисних, прямокутні – до призматичних, а багатокутні – до нахилених до основної 

осі. З рисунка 5.19 також видно, що мікротвердість трикутних перерізів практично 

не залежить від їх розмірів. Це свідчить про те, що трикутні перерізи дійсно близькі 

до базисних граней кристалу WC. Найбільша залежність мікротвердості від розміру 

перерізу спостерігається для багатокутної форми, що вказує на суттєву залежність 

мікротвердості не тільки від розміру перерізу, а й від кута нахилу площини 

багатокутного перерізу до осі “С” монокристалу.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 5.19. Значення мікротвердості зерен карбіду WC в залежності від розміру та форми 

перерізів зерен: трикутна (а) форма перерізу; прямокутна (б) форма перерізу; багатокутна (в) 

форма, іноді близька до округлої 
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Чим більший розмір перерізу, тим він ближче до діагональної площини перерізу, 

яких в зерні WC зустрічається значно менше, ніж площин з іншим кутом нахилу. 

Для прямокутних перерізів збільшення мікротвердості зі збільшенням розміру 

перерізу незначне, що вказує на те, що більшість з них, особливо при розмірах 

більше 40 мкм, близькі до граней призми. Перерізи менших розмірів можуть 

відноситись до перерізів нахилених до бокових граней призми під значними кутами 

навколо осі “С”. 

Важливо також відмітити, що більший розкид значень мікротвердості для 

трикутних перерізів при малих розмірах перерізів може бути обумовлений як малою 

площею базової площини, тобто малим розміром зерна WC, і відповідно 

можливістю вдавлювання його в сплав при індентуванні, так і різною товщиною 

залишку зерна на шліфі, а при великих розмірах трикутника тільки різною 

товщиною залишку. Тому розкид значень мікротвердості для отриманих перерізів 

значний, як при малих (20–35 мкм) розмірах перерізів, так і при великих (45–

55 мкм). Для двох інших типів перерізів розкид значень мікротвердості для великих 

розмірів перерізів значно менший, ніж для малих, тобто в цих випадках залишки 

зерна досить товсті, щоб їх товщина не впливала на значення мікротвердості. 

В зв’язку з тим, що кількість дослідів для окремих видів перерізів зерен карбід 

WC різна, при порівнянні впливу форми (типу площини) перерізу зерен на їх 

мікротвердість було визначено середнє значення мікротвердості зерен WC даної 

форми не залежно від розмірів зерна, а також при розмірах 30–50 мкм для 

трикутних, 40–70 мкм – для прямокутних і 40–90 мкм – для багатокутних, при яких 

значення мікротвердості мало залежить від розміру. Результати приведено в 

таблиці  5.4. Як видно з таблиці 5.4  значення мікротвердості для зерен WC, перерізи 

яких мають форму трикутника (найближчі за формою до базисних) мають найвищі 

значення мікротвердості. Зерна WC з перерізами прямокутної форми мають 

найнижчу мікротвердість, а зерна багатокутної форми і трапецевидні – проміжні. 

Для того, щоб визначити вплив розмірів зерен WC (від 20 мкм до 70 мкм) в 

роботі було визначено середні значення мікротвердості зерен для кожної окремої 
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групи зерен: 20-30 мкм, 30-40 мкм, 40-50 мкм, 50-60 мкм та 60-70 мкм даного 

типу перерізу. Результати розрахунків приведено на рисунку 5.20. З рисунку 5.20 

видно, що зі збільшенням розмірів перерізів зерен WC з 20 до 40 мкм 

мікротвердість зерен прямокутної і багатокутної форми суттєво зростає з 14–

15 ГПа до 20 ГПа, тобто на 30 %, і має значення близькі до наведених в табл. 5.4. 

Для перерізів зерен трикутної форми (починаючи з перерізів розміром 30 мкм) 

також характерне підвищення мікротвердості зі збільшенням перерізу зерна, але 

лише на 15 %. При цьому мікротвердість зерен з перерізами трикутної і 

багатокутної форми практично співпадають, що в деякій мірі підтверджує дані 

наведені в таблиці 5.4. В цілому можна стверджувати, що мікротвердість перерізів 

трикутної форми суттєво більше від мікротвердості перерізів прямокутної форми. 

Це добре узгоджується з результатами робіт [9–12] по вимірюванню твердості 

базисних і призматичних площин зерен WC. 

 

Таблиця 5.4 

Середнє значення мікротвердості зерен WC в залежності від форми перерізу зерна без 

врахування їх розмірів 

Форма перерізу 

зерна WC 
Тип площини 

Середнє значення мікротвердості без 

врахування розмірів перерізів зерна, ГПа 

Трикутна Базисна 22,5±3,0 

Багатокутна Нахилена до осі “С” 20,4±4,0 

Прямокутна Призматична 18,5±3,6 

 

 

Рис. 5.20. Залежність значення 

мікротвердості карбіду вольфраму від 

розміру та форми перерізу зерна WC: 

трикутна форма перерізу зерна WC – 

(▲); прямокутна форма перерізу зерна 

WC – (■); багатокутна форма перерізу 

зерна WC – (●).  
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5.6. Висновки по розділу 

 

1. Використання крупнозернистого порошку WC зернистістю 80/40 мкм 

дозволяє визначити залежність мікротвердості зерен WCне тільки від 

форми перерізу зерна WC, а й від розміру перерізу в широкому інтервалі. 

2. Підтверджено, що базисні кристалографічні площини мають більшу 

твердість ніж призматичні. 

3. Вперше визначено мікротвердість площин, нахилених до осі “С” 

монокристала WC, і показано, що вона займає проміжне значення між 

мікротвердістю базисних та призматичних площин. 

4. Отримані дані вказують на перспективність створення твердих сплавів з 

переважною орієнтацією відносно робочої поверхні виробу базисної чи 

призматичної площин WC. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАДКРУПНОЗЕРНИСТИХ 

ПОРОШКІВ WC ГАЗОФАЗНОГО НАВУГЛЕЦЮВАННЯ У ЯКОСТІ 

ЗАХИСНОГО НАПОВНЮВАЧА В ІМПРЕГНОВАНИХ АЛМАЗНИХ 

БУРОВИХ КОРОНКАХ 

 

Колонкове буріння твердих гірських порід VIII–XII категорій буримості 

передбачає застосування алмазного породоруйнуючого інструмента, 

працездатність якого залежить від умов використання [1–5]. Одним з таких 

інструментів є імпрегновані алмазні бурові коронки (АБК) (рис. 6.1), матриці 

яких оснащуються алмазами зернистістю 250/200–800/630 мкм, що 

рівномірно розподілені по всьому об’єму робочого шару.  

Ефективність роботи таких коронок 

визначається швидкістю оголення алмазів у 

робочому шарі, яка повинна бути рівномірною і 

забезпечувати оптимальний виступ алмазів над 

тілом матриці. Регулювання швидкості оголення 

алмазів досягається шляхом застосування 

наповнювачів у складі матриці [6, 7], які 

стабілізують її структуру і тим самим 

забезпечують підвищення міцності та 

зносостійкості композиту. 

Карбід вольфраму WC має низький кут змочування металами групи 

заліза, міді та її сплавами, має високі значеня твердості та модуля пружності 

(Е = 722 ГПа), підвищену пластичність з низькою енергію активації руху 

дислокацій (Uо = 1,5 эВ) і межею міцності при вигині Rbm = 550 МПа, 

відсутність зміни форми і розмірів зі сплавами міді [8-12]. Завдяки цьому 

особливо крупні однофазні зерна WC газофазного навуглецювання, які 

мають малу кількість блоків, можуть бути ефективним зносостійким 

наповнювачем, але для цього вони ще не використовувались. Тому об’єктом 

 

Рис. 6.1. Алмазна бурова 

коронка типу БС-06 CH Ø76 мм 
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наших досліджень було визначення впливу наповнювача у вигляді частинок 

WC газофазного навуглецювання різних розмірів на показники буріння 

алмазними коронками (інтенсивність зношування, механічну швидкість).  

 

6.1. Лабораторні дослідження зносостійкості алмазних бурових коронок з 

наповнювачем WC газофазного навуглецювання 

 

Для досліджень були обрані алмазні бурові коронки типу БС-06 СН 

діаметром 76 мм. Матриці коронок на основі шихти ВК6 були оснащені 

синтетичними монокристалічними алмазами марки АСТ160 зернистістю 

355/300 мкм з відносною концентрацією 125 % (31,25 % за об’ємом) і 

зносостійким наповнювачем (частинками карбіду вольфраму) в кількості 6 % (за 

об’ємом), спресовані при тиску 200 МПа і просочені міддю методом інфільтрації.   

Частинки карбіду вольфраму були попередньо розсіяні на фракції 

розміром 80/63, 125/80, 160/125, 200/160 та 250/200 мкм. Введення до складу 

матриць наповнювача у вигляді частинок карбіду WC розміром <40 мкм не є 

раціональним, оскільки не дозволяє досягти високої продуктивності буріння 

через заполіровування алмазів (рис. 6.2). Дослідженнння проводили згідно 

методики, що описана у підрозділі 2.17. 

Випробування коронок здійснювали шляхом 

буріння свердловин зі швидкістю обертання 

інструмента  – 600 хв-1 та осьовому навантаженні від 

750 до 1500 даН з кроком зміни 250 даН.  

Механічну швидкість буріння залежно від 

зернистості зносостійкого наповнювача та 

величини осьового навантаження (рис. 6.3, а) 

розраховували, як відношення проходки 

свердловини до часу буріння, а інтенсивність 

зношування (рис. 6.3, б) розраховували, як 

відношення лінійного зношування 

 

Рис. 6.2. Заполіровування 

алмазів на поверхні 

робочого торця бурової 

коронки при використанні 

WC розміром <40 мкм  
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алмазовмісного шару коронки по висоті до величини проходки свердловини 

за одиничний дослід.  

У коронок з наповнювачем WC зернистістю 80/63 мкм спостерігалася 

найменша величина механічної швидкості буріння. Підвищення осьового 

навантаження з 750 до 1500 даН викликало її збільшення в 1,71 рази (з 1,4 до 

2,4 м/год). У коронок з наповнювачем WC зернистистю 125/80, 160/125, 200/160 і 

250/200 мкм підвищення осьового навантаження з 750 до 1500 даН викликало 

збільшення механічної швидкості буріння відповідно в 1,56 рази (з 1,8 до 

2,8 м/год), 1,38 рази (з 2,4 до 3,3 м/год), 1,36 разу (з 2,5 до 3,4 м/год) і в 1,39 рази 

(з 2,3 до 3,2 м/год). 

 

  

а                                                               б 

Рис. 6.3. Залежності механічної швидкості буріння (а) та інтенсивності зносу (б) алмазних 

бурових коронок від зернистості зносостійкого наповнювача WC і осьового навантаження  

 

Як видно з залежностей на рис. 6.3, для всіх дослідних коронок 

характерна загальна закономірність прямопропорційного підвищення 

механічної швидкості буріння зі збільшенням розмірів зносостійкого 

наповнювача від 80/63 до 200160 мкм, та при збільшенні осьового 

навантаження. Слід зазначити, що розмір частинок наповнювача для кожної 

зернистості не робив істотного впливу на темп наростання механічної 

швидкості буріння зі збільшенням осьового навантаження. Це свідчить про 

те, що механізм руйнування гірської породи при зміні розміру часток WC від 

80/63 до 250/200 мкм не міняється.  
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Однак зі збільшенням розміру зерен зносостійкого наповнювача з 

200/160 до 250/200 мкм механічна швидкість буріння знижувалася в діапазоні 

від 6 до 16 %. Це може свідчити про те, що швидкість зношування 

сполучного матеріалу матриці, структурованого великими частинками 

наповнювача нижче швидкості зношування зерен алмазів, що призводить до 

зниження ступеня оголення алмазів, ефективності руйнування ними гірської 

породи й, як наслідок, механічної швидкості буріння [13]. Підтвердженням 

даного припущення служать залежності інтенсивності зношування коронок 

від осьового навантаження, наведені на рис. 6.3, б. Слід зазначити, що для 

всіх коронок так само, як і для механічної швидкості буріння, характерна 

загальна закономірність прямопропорційного підвищення інтенсивності 

зношування алмазовмісної матриці при зростанні осьового навантаження. 

У коронок із зернистістю наповнювача WC зернистістю 80/63 мкм була 

зафіксована найбільша величина інтенсивності зношування матриці коронки. 

Підвищення осьового навантаження з 750 даН до 1500 даН викликало її 

зростання в 1,5 рази (з 0,167 до 0,25 мм/м). Це пояснюється тим, що дрібні 

частинки наповнювача не здатні протистояти абразивному зношуванню 

м’якого сполучного алмазовмісного шару коронки великими частками 

шламу, що утворюються при руйнуванні гірської породи (рис. 6.4).  

 

 

Рис. 6.4. Характер гідроабразивного зношування 

частками шламу сполучного матеріалу алмазного шару 

коронки, структурованого дрібними частками WC 

(збільшення ×200) 

 

У коронок при використанні наповнювача – монокарбіду вольфраму 

зернистістю 125/80, 160/125, 200/160 і 250/200 мкм підвищення осьового 

навантаження з 750 даН до 1500 даН призводило до росту інтенсивності 
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зношування їхньої матриці в 1,43 рази (з 0,154 до 0,220 мм/м), в 1,37 рази (з 

0,133 до 0,182 мм/м), в 1,27 рази (з 0,121 до 0,154 мм/м) і в 1,25 рази (з 0,118 

до 0,148 мм/м). 

При порівнянні даних результатів величин механічної швидкості буріння 

та інтенсивності зношування, отриманих при однакових режимах буріння, слід 

зазначити, що найбільш ефективно працюють ті бурові коронки, які 

забезпечують максимальну для заданих режимів буріння механічну швидкість 

при мінімальній інтенсивності їхнього зношування. При цьому істотну роль 

відіграє співвідношення зернистості використовуваних для оснащення 

алмазовмісного шару коронок синтетичних алмазів (АС 160Т 355/300  мкм) і 

наповнювача зернистістю 200/160 та 160/125 мкм, що перебуває в межах 1,5-

2,0, як приклад, підтвердженням вищевикладеного може бути характерний вид 

зношування робочої поверхні коронок, алмазовмісний шар яких додатково 

структуровано зернами монокарбіду вольфраму зернистістю 200/160 та 

250/200 мкм, наведений на рис. 6.5. Як видно з рис. 6.5, у випадку 

використання як наповнювача монокарбіду вольфраму зернистістю 200/160 та 

160/125 мкм мікрорельєф робочої поверхні коронок більш розвинений, що 

свідчить про оптимальний ступінь оголення алмазів та їхнє ефективне 

використання у якості породоруйнуючих елементів. 

Прийнявши за показник ефективності роботи бурових коронок 

відношення механічної швидкості буріння Vмех. до інтенсивності зношування 

I, розглянемо залежність наведену на рис. 6.6, які свідчать про те, що 

найбільш ефективними із числа випробуваних при бурінні коростишівського 

граніту є дослідні коронки із зносостійким наповнювачем — 

крупнозернистим монокарбидом вольфраму зернистістю 160/125 та 

200/160 мкм.  

Висока мікротвердість зерен монокарбіду вольфраму і сферична форма 

часток на відміну від уламкової-подовженої як у реліта [14], сприяє з однієї 

сторони забезпечинню більш високої зносостійкості композиційного 

алмазовмісного шару коронки, а з іншого боку — забезпечує ефективне  
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Рис. 6.5. Характерний вид зношування робочої поверхні (а, в) та характерний вид ступеня 

оголення алмазів на робочій поверхні (б, г) експериментальної бурової коронки 

алмазовмісний шар якої додатково структуровано зернами монокарбиду вольфраму 

зернистістю 200/160 мкм (а, б) та 250/200 мкм (в, г) 

 

 

Рис. 6.6. Показник 

ефективності буріння 

буровими коронками типу 

БС-01 діаметром 76 мм, 

структурованими 

монокарбідом вольфраму 

різної зернистості, від 

осьового навантаження при 

швидкості 600 хв-1 

 

Алмаз 

Матриця зі слідами деформування 
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оголення алмазів у процесі буріння, сприяючи досягненню більш високої 

швидкості буріння. Найбільш високі показники ефективності показали 

коронки, алмазовмісний шар яких оснащений алмазами АС160Т зернистістю 

355/300 мкм додатково структуровано частинками наповнювача зернистістю 

200/160 мкм. Це свідчить про досягнення оптимального співвідношення 

зернистостей використовуваних для оснащення коронок алмазів і 

зносостійкого наповнювача. 

При відносному зменшенні та збільшенні зернистості наповнювача 

відповідно до 160/125 та 250/200 мкм значення показника ефективності 

знижуються. Незважаючи на підвищення зносостійкості коронок, 

алмазовмісний шар яких додатково структуровано зносостійким 

наповнювачем зернистістю 250/200 мкм, показник ефективності їхнього 

застосування знижується  через зниження досягнутої ними механічної 

швидкості буріння. Це може свідчити про недостатнє оголення алмазів на 

робочому торці, що призводить до порушення основного принципу 

відпрацювування імпрегнованого алмазного бурового інструменту, що 

полягає в забезпеченні оптимальної зносостійкості алмазів і м’якого 

сполучного матеріалу матриці. 

 

6.2. Виробничі випробування алмазних бурових коронок 

 

Для підтвердження результатів лабораторних досліджень 

зносостійкості композиційних алмазовмісних матеріалів структурованих 

зносостійким композиційним наповнювачем, були проведені виробничі 

випробування дослідних алмазних бурових коронок. 

Виробничі випробування дослідних коронок порівнянно із серійно 

виготовленими буровими коронками конструкції ІНМ були проведені з 

метою вивчення їхної працездатності при бурінні геологорозвідувальних 

свердловин в умовах ГРЕ «Кривбасгеологія» (м. Кривий Ріг). 
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Об’єктом досліджень були дослідні коронки типу БС-06СН діаметром 

76 мм, робочий шар яких на основі шихти ВК6 оснащувався синтетичними 

монокристалічними алмазами марки АС160Т зернистістю 355/300 мкм з 

відносною концентрацією 125 і додатково зносостійким наповнювачем — 

частинками карбіду вольфраму зернистістю 80/63, 125/100, 160/125, 200/160 і 

250/200 мкм з концентрацією 6 і 12% від об’єму алмазовмісного шару. 

За базу порівняння були прийняті серійні бурові коронки типу БС-06 

діаметром 76 мм, оснащені в робочому шарі синтетичними 

монокристалічними алмазами марки АС 160Т зернистістю 355/300 мкм 

вмістом 20 карат. Відносна концентрація алмазів у робочому шарі становила 

125 (31,25 % (за об’ємом)). Підрізний шар усіх коронок оснащувався 

циліндричними вставками твесала з загальним вмістом в них алмазів марки 

АС 80 зернистістю 250/200 мкм  3,08 карат. 

Геологічний розріз свердловин був складений породами IX-XI категорії 

буримості: сланцями біотит-серіцітовими окварцованими слабосмужчастими, 

амфіболітами трімоліт-біотитовими і біотит-кварцовими. Буріння 

здійснювали з використанням бурових верстатів СКБ-5 із підтриманням 

наступних режимів буріння: швидкість обертання 340-407 хв-1, осьове 

навантаження 1000-1500 даН, витрата промивальної рідини 70 дм3. В якості 

охолоджувальної рідини використовувалася технічна вода. Результати 

випробувань бурових коронок представлені у таблиці 6.1. 

На підставі проведених порівняльних випробувань бурових коронок 

встановлено, що найбільш ефективними з числа випробувань при бурінні 

планових свердловин у геолого-технічних умовах ГРЕ «Кривбасгеологія» є 

дослідні коронки типу БС-06СН, оснащені синтетичними монокристалічними 

алмазами марки АС160Т зернистістю 355/300 мкм із відносною концентрацією 

125 % і додатково зносостійким наповнювачем – зернами монокарбіду 

вольфраму WC зернистістю 160/125 і 200/160 мкм з концентрацією 6 і 12% від 

обсягу алмазовмісного шару. Використання в якості наповнювача зерен 

монокарбіду вольфраму WC зернистістю 160/125 і 200/160 мкм дозволило 
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підвищити механічну швидкість буріння у 1,69-1,79 рази і зносостійкість 

коронок в 1,35-1,44 рази. 

 

Таблиця 6.1  

Результати порівняльних виробничих випробувань бурових коронок 

БС-06СН і БС-06 в умовах ГРЕ «Кривбасгеологія» 

 

Типорозмір коронки, 

 вид наповнювача 

та його вміст 

Показники працездатності 

коронки 

Механічна 

швидкість 

буріння, м/год. 

Проходка на 

коронку, м 

БС-06 диаметром 76 мм 

Реліт-3 200/160 мкм 
0,75 19,8 

БС-06 диаметром 76 мм 

WC  80/63 мкм, 6% об. 
0,86 20,4 

БС-06СН диаметром 76 мм 

WC  80/63 мкм, 12% об. 
0,92 21,6 

БС-06СН диаметром 76 мм 

WC  125/100 мкм,  6% об. 
1,06 22,4 

БС-06СН диаметром 76 мм 

WC  125/100 мкм,  12% об. 
1,12 23,8 

БС-06СН диаметром 76 мм 

WC  160/125 мкм,  6% об. 
1,14 24,4 

БС-06СН диаметром 76 мм 

WC  160/125 мкм,  12% об. 
1,22 25,6 

БС-06СН диаметром 76 мм 

WC  200/160 мкм,  6% об. 
1,27 26,7 

БС-06СН диаметром 76 мм 

WC  200/160 мкм,  12% об. 
1,34 28,6 

БС-06СН диаметром 76 мм 

WC  250/200 мкм,  6% об. 
1,20 25,4 

БС-06СН диаметром 76 мм 

WC  250/200 мкм,  12% об. 
1,19 26,1 

 

Ефективність застосування коронок оцінювали за показником 

ефективності – відношенням величини механічної швидкості буріння до 

інтенсивності зношування (співвідношенню висоти алмазовмісного шару 

коронки до проходки на коронку, мм/м). Показник ефективності для коронок, 

рабочий алмазовмісний шар яких додатково структурований зернами 

зносостійкого наповнювача: реліта і монокарбіду вольфраму, зернистістю 

200/160 мкм представлений на рис. 6.7. Показник ефективності для коронок, 
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робочий алмазовмісний шар яких додатково структурований зернами 

зносостійкого наповнювача — монокарбіду вольфраму різної зернистості та 

його вмісту в обсязі алмазовмісного шару представлений на рис. 6.8. 

Промислові випробування бурових коронок показали (див. технічний акт у 

додатку), що найбільш ефективними з числа випробуваних при бурінні 

планових свердловин в геологічних умовах ГРE «Кривбасгеологія» є дослідні 

коронки зі зносостійким наповнювачем WC зернистістю 160/125 та 

200/160 мкм.  

 

 

Рис. 6.7. Показник ефективності буріння коронок 

БС-06СН диаметром 76 мм на об’єктах ГРЕ 

«Кривбасгеологія» з наповнювачем в 

алмазовмісному шарі: 1 – реліт 6 % (за об’ємом); 

2 – 6 % (за об’ємом) карбід вольфраму; 3 – карбід 

вольфраму 12 % (за об’ємом) 

 

 

Рис. 6.8. Показник ефективності буріння 

коронок БС-06СН діаметром 76 мм на 

об’єктах ГРЕ «Кривбасгеологія»" з 

наповнювачем в алмазовмісному шарі - 

монокарбіду вольфраму з вмістом: 1–6 % 

(за об’ємом).; 2–12 % (за об’ємом) 

 

 

6.3. Висновки по розділу 

 

1. Порівняльними виробничими випробуваннями підтверджено доцільність 

додаткового структурування робочого алмазовмісного композиційного 

шару алмазних бурових коронок конструкції ІНМ зносостійким 

композиційним наповнювачем у вигляді зерен карбіду вольфраму 160/125-

200/160 мкм залежно до геолого-технічних умов буріння. 
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2. Використання в якості наповнювача робочого алмазовмісного шару зерен 

монокарбіду вольфраму WC зернистістю 160/125 і 200/160 мкм дозволило 

підвищити, порівняно із серійно виготовлєнеми коронками БС-06, 

механічну швидкість буріння дослідними коронками БС-06СН у твердих 

гірських породах IX-XI категорії буримості в умовах Криворізького 

залізорудного басейну в 1,69-1,79 рази і їхню зносостійкість у 1,35-1,44 

рази. 

3. Порошки WC газофазного навуглецювання зернистістю 160/125 мкм 

рекомендовано для використання в якості зносостійкого наповнювача в 

імпрегнованих алмазних бурових коронках при бурінні твердих 

абразивних порід (тверді кварцеві дрібнозернисті піщаники, щільні 

магнетитові руди, граніти, гранодіорити, джеспілітита тощо), про що 

складено технічний акт виробничих випробувань. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 

 

У роботі вирішено актуальну науково-технічну задачу побудови діаграми 

стану четверної системи W-C-H-O з областю, де WC існує в рівновазі тільки з 

газовим середовищем, і на її основі науково-обґрунтовано шляхи покращення 

процесів отримання WC газофазним навуглецюванням без домішок W, W2C або 

вільного вуглецю, а також визначено умови формування заданої структури при 

спіканні зносостійких композитів різного призначення з WC газофазного 

навуглецювання (пар тертя, бурових коронок) і підвищено ефективність їхнього 

використання. 

Основні висновки та результати роботи полягають у наступному: 

1. Вперше на основі визначення політермічних квазібінарних розрізів, тріангу-

ляції потрійних систем С-Н-О, C-W-H, C-W-O і O-W-H і побудови просторових 

елементів системи W-C-H-O встановлено, що карбід WC знаходиться в рівновазі зі 

стабільними газовими компонентами CO і Н2 лише при температурах 1000-2323 

°С, коли вміст W, C і Н2 в даній системі знаходиться на площині WC-CO-H 

системи W-C-H-O. 

2. Вперше доведено, що з погляду термодинаміки карбід WC без домішок W, 

W2C і C в системі W-C-H-O можна отримувати багатьма способами, при цьому 

необхідно використовувати співвідношення вихідних компонентів, що 

відповідають 6 типовим реакціям, при яких при температурах 1000-2300 °С 

забезпечується склад продуктів реакції, що відповідає площині WC-CO-H системи 

W-C-H-O. 

3. Враховуючи кінетику процесів розпаду СН4 на С і Н2, СО на С і СО2, WC на 

С і рідку фазу, запропоновано і експериментально перевірено з використанням 

закритого і проточного реакторів кілька способів практичного отримання WC з 

мінімальним вмістом вільного вуглецю, W або W2C і встановлено, що отримання 

газофазним навуглецюванням дрібно- і середньозернистих (до 4 мкм) порошків 

WC найбільш раціонально здійснювати одностадійним способом у проточному 

реакторі, а надкрупнозернистих (> 10 мкм) – у комбінований спосіб: отримання 
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порошку W в закритому реакторі з наступним навуглецюванням W метано-

водневою сумішшю при температурах 2200–2300 °С у відкритому реакторі. 

4. Вперше встановлено, що газофазним навуглецюванням можна отримувати 

однофазні порошки WC з розміром частинок не більше 200 мкм, а шаруваті 

порошки з W2C, покритого шаром WC, не більше 300 мкм, оскільки при більших 

розмірах вихідних частинок W частинки WC-W2C самочинно руйнуються через 

великі різниці к.т.р., параметрів кристалічних граток і відносних об’ємів WC і 

W2C. 

5. Вперше на основі дослідження морфології, структури і властивостей 

частинок WC газофазного навуглецювання, а також їхньої взаємодії з розплавами 

металів і евтектики WC-Co показано, що частинки WC газофазного 

навуглецювання розміром ≥ 50 мкм є блочними з різною поверхневою енергією 

внутрішніх границь WC-WC, що створює можливості для управління структурою 

зносостійких композитів зміною температурно-часових параметрів спікання 

композитів з них.  

6. Створення способу отримання шаруватих частинок, ядро яких складається з 

W2C, а оболонка з WC, розміром 315/200 мкм захищено патентом на корисну 

модель «Спосіб отримання гектомікронного порошку субкарбіду вольфраму W2C, 

вкритого оболонкою з карбіду вольфраму WC». 

7. Результати роботи пройшли дослідно-промислову перевірку в умовах 

ДНВП «Алкон-твердосплав», що дозволило розробити технологічні інструкції: 

«Високотемпературний надкрупнозернистий порошок карбіду вольфраму» і 

«Відновлення-навуглецювання суміші WO3-NiWO4». 

8. Випробування надкрупнозернистих порошків WС в якості зносостійкого 

наповнювача в алмазних бурових коронках типу БС-06 СН 76 мм в умовах ГРЕ 

«Кривбасгеологія» при бурінні геологорозвідувальних свердловин в твердих 

абразивних породах показали, що найбільш ефективними є коронки зі 

зносостійким наповнювачем з частинок однофазного WC розміром 200/160 мкм, 

які були рекомендовані для використання в алмазних бурових коронках. 
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Таблиця 3.1 

Результати розрахунку у програмі FactSage системи W-C залежно від вмісту вуглецю в суміші (1-х)W+xC, моль 

Т, 
оС 

W W+1/3 C W+1/2C W+2/3C W+C W+2C C 

W WC W W2C WC W2C W WC W2C W C WC W2C W C WC W2C W C C 

3000 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1667 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 1,0 

2400 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1667 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 1,0 

2350 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1667 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 1,0 

2325 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1667 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 1,0 

2320 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,5 1,0 

2300 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

2200 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

2100 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

2000 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1800 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1700 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1600 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1400 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1350 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1330 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1325 1,0 0,0 0,333 0,333 0,0 0,5 0,0 0,333 0,333 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1320 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1300 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1200 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1000 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

900 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

800 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

700 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

600 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

500 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

200 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

100 1,0 0,3333 0,6667 0,0 0,5 0,0 0,50 0,667 0,0 0,333 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 



Таблица 3.2 

Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фаз при нагріванні суміші 1 моля WO3 і 1 моля Н2О, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

Т, оС H2WO4 СWO3газ LWO3 

Склад газоподібних продуктів реакції в молях 

WO3газ WO2(OH)2 H2O H2 O2 OH (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 H O W3O8 WO2 WO 

3000 0,0 0,0 0,0 3,188E-02 6,094E-02 0,48823 2,406E-01 8,597E-02 1,917E-01 4,941E-03 3,870E-05 4,311E-01 0,228750 0,107140 5,155E-03 1,422E-02 3,730E-04 

2500 0,0 0,0 0,0 4,710E-03 1,387E-01 0,72426 9,290E-02 3,538E-02 6,053E-02 2,596E-02 6,883E-04 3,800E-01 2,769E-02 1,12E-02 5,253E-03 2,803E-04 1,036E-06 

2300 0,0 0,0 0,0 1,739E-03 1,690E-01 0,75856 5,219E-02 2,126E-02 3,117E-02 5,152E-02 2,375E-03 3,254E-01 9,345E-03 3,56E-03 4,781E-03 3,922E-05 5,684E-08 

2100 0,0 0,0 0,0 5,103E-04 1,929E-01 0,77266 2,612E-02 1,152E-02 1,409E-02 9,505E-02 7,844E-03 2,397E-01 2,628E-03 9,35E-04 3,589E-03 3,750E-06 1,851E-09 

2000 0,0 0,0 0,0 2,459E-04 1,999E-01 0,77729 1,769E-02 8,085E-03 8,958E-03 1,209E-01 1,339E-02 1,877E-01 1,287E-03 4,38E-04 2,755E-03 9,617E-07 2,595E-10 

1900 0,0 0,0 0,0 1,077E-04 2,024E-01 0,78290 1,163E-02 5,456E-03 5,461E-03 1,446E-01 2,150E-02 1,360E-01 5,938E-04 1,91E-04 1,907E-03 2,124E-07 0,0 

1700 0,0 0,0 0,0 1,482E-05 1,934E-01 0,80115 4,537E-03 2,165E-03 1,750E-03 1,704E-01 4,592E-02 5,492E-02 1,022E-04 2,83E-05 6,444E-04 6,106E-09 0,0 

1616 0,0 0,0 0,0 5,53E-06 1,85E-01 8,12E-01 2,90E-03 1,38E-03 1,01E-03 1,70E-01 5,94E-02 3,35E-02 4,41E-05 1,13E-05 3,52E-04 1,07E-09 0,0 

1615 0,0 0,0 0,0073 5,442E-06 1,842E-01 0,81239 2,886E-03 1,371E-03 1,004E-03 1,685E-01 5,894E-02 3,314E-02 4,356E-05 1,11E-05 3,467E-04 1,045E-09 0,0 

1600 0,0 0,0 0,1257 4,225E-06 1,768E-01 0,82005 2,655E-03 1,240E-03 8,987E-04 1,456E-01 5,142E-02 2,715E-02 3,667E-05 9,17E-06 2,658E-04 6,993E-10 0,0 

1500 0,0 0,0 0,6088 7,552E-07 1,302E-01 0,86811 1,468E-03 6,512E-04 4,237E-04 5,478E-02 2,061E-02 7,057E-03 1,130E-05 2,48E-06 4,316E-05 0,0 0,0 

1472 0,0 0,0 0,6854 4,566E-07 1,182E-01 0,88044 1,229E-03 5,431E-04 3,400E-04 4,124E-02 1,577E-02 4,765E-03 8,005E-06 1,70E-06 2,531E-05 0,0 0,0 

1471 0,0 0,6898 0,0 4,471E-07 1,175E-01 0,88112 1,221E-03 5,395E-04 3,373E-04 4,050E-02 1,546E-02 4,673E-03 7,905E-06 1,68E-06 2,462E-05 0,0 0,0 

1300 0,0 0,9610 0,0 8,500E-09 3,428E-02 0,96532 3,619E-04 1,621E-04 7,618E-05 1,137E-03 2,779E-04 1,086E-04 7,711E-07 1,32E-07 1,246E-07 0,0 0,0 

1200 0,0 0,9857 0,0 5,583E-10 1,396E-02 0,98587 1,533E-04 6,997E-05 2,684E-05 9,670E-05 1,727E-05 8,154E-06 1,561E-07 2,33E-08 3,297E-09 0,0 0,0 

1000 0,0 0,9986 0,0 0,0 1,453E-03 0,99853 1,806E-05 8,534E-06 1,987E-06 2,053E-07 1,669E-08 1,291E-08 3,020E-09 3,13E-10 0,0 0,0 0,0 

900 0,0 0,9997 0,0 0,0 3,489E-04 0,99965 4,722E-06 2,265E-06 3,859E-07 4,164E-09 5,523E-08 2,190E-10 2,554E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

700 0,0 1,0000 0,0 0,0 8,262E-06 0,99999 1,433E-07 7,035E-08 5,308E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 0,0 1,0 0,0 0,0 6,609E-07 1,0 1,386E-08 6,853E-09 2,992E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500 0,0 1,0 0,0 0,0 2,751E-08 1,0 7,392E-10 3,676E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 0,0 1,0 0,0 0,0 4,455E-10 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

300 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

121 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Примітка: Сполука HO2 з’являється при 1300 °С; Н2О2 при 1471 °С; О3 при 2100 °С; W при 2700 °С. При цих температурах їхній вміст надзвичайно 

малий та складає ~ 10-10 моля. При 3000 °С їхній вміст складає разом 10-5 до 10-8
 моля 

 



Таблица 3.3 

Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фази при нагріванні суміші 1 моля WO3 і 0,05 моля Н2О, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

Т, оС H2WO4 СWO3 LWO3 
Склад газоподібних продуктів реакції в молях 

WO3газ WО2(OH)2 H2O H2 O2 OH (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 H W3O8 O WO2 

3000 0,0 0,0 0,0 1,84E-02 0,00324 0,014443 1,10E-02 1,17E-02 1,51E-02 9,19E-03 1,29E-04 4,46E-01 2,77E-02 1,48E-02 2,24E-02 1,26E-02 

2500 0,0 0,0 0,0 2,86E-03 0,00990 0,029894 5,12E-03 6,97E-03 6,31E-03 4,72E-02 2,16E-03 3,99E-01 3,85E-03 1,28E-02 2,95E-03 2,27E-04 

2300 0,0 0,0 0,0 1,03E-03 0,01241 0,032561 2,67E-03 5,20E-03 3,49E-03 8,94E-02 7,05E-03 3,30E-01 1,24E-03 9,88E-03 1,04E-03 2,77E-05 

2100 0,0 0,0 0,0 2,82E-04 0,01410 0,033690 1,24E-03 3,19E-03 1,62E-03 1,47E-01 2,04E-02 2,22E-01 3,29E-04 6,07E-03 2,83E-04 2,26E-06 

2000 0,0 0,0 0,0 1,29E-04 0,01449 0,034091 8,30E-04 2,25E-03 1,02E-03 1,73E-01 3,17E-02 1,63E-01 1,57E-04 4,23E-03 1,30E-04 5,40E-07 

1900 0,0 0,0 0,0 5,37E-05 0,01455 0,034563 5,50E-04 1,46E-03 6,14E-04 1,91E-01 4,62E-02 1,10E-01 7,14E-05 2,69E-03 5,47E-05 1,13E-07 

1819 0,0 0,0 0,0 2,44E-05 0,01435 3,50E-02 3,90E-04 9,68E-04 3,90E-04 1,97E-01 5,97E-02 7,56E-02 3,62E-05 1,75E-03 2,52E-05 2,87E-08 

1818 0,0 0,0 0,0187 2,38E-05 0,01434 0,035063 3,89E-04 9,47E-04 3,84E-04 1,93E-01 5,87E-02 7,39E-02 3,56E-05 1,70E-03 2,46E-05 2,77E-08 

1775 0,0 0,0 0,6980 5,50E-06 0,01327 3,63E-02 3,24E-04 3,10E-04 1,92E-04 5,84E-02 1,83E-02 1,96E-02 1,54E-05 3,90E-04 6,44E-06 4,54E-09 

1700 0,0 0,0 0,8897 1,18E-06 0,01135 0,038369 2,26E-04 1,30E-04 9,56E-05 2,04E-02 6,73E-03 5,35E-03 5,81E-06 8,01E-05 1,77E-06 0,0 

1472 0,0 0,0 0,9843 2,28E-08 0,00591 0,044022 6,1E-05 2,72E-05 1,70E-05 2,06E-03 7,89E-04 2,38E-04 4,00E-07 1,27E-06 8,50E-08 0,0 

1471 0,0 0,98449 0,0 2,24E-08 0,00587 0,044056 6,1E-05 2,70E-05 1,69E-05 2,03E-03 7,73E-04 2,34E-04 3,95E-07 1,23E-06 8,39E-08 0,0 

1350 0,0 0,99670 0,0 1,46E-09 0,00255 0,047417 2,7E-05 1,18E-05 6,09E-06 1,73E-04 4,87E-05 1,75E-05 7,96E-08 3,23E-08 1,46E-08 0,0 

1300 0,0 0,99805 0,0 0,0 0,00171 0,048266 1,8E-05 8,10E-06 3,81E-06 5,68E-05 1,39E-05 5,43E-06 3,86E-08 6,23E-09 6,62E-09 0,0 

1100 0,0 0,99975 0,0 0,0 0,00025 0,049752 2,8E-06 1,32E-06 4,02E-07 2,82E-07 3,50E-08 2,07E-08 1,25E-09 0,0 0,0 0,0 

1000 0,0 0,99993 0,0 0,0 7,27E-05 0,049926 9,0E-07 4,27E-07 9,93E-08 1,03E-08 8,34E-10 6,45E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

900 0,0 0,99998 0,0 0,0 1,74E-05 0,049982 2,4E-07 1,13E-07 1,93E-08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800 0,0 0,9999970192 0,0 0,0 3,21E-06 0,0499997084 4,8E-08 2,34E-08 2,76E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

700 0,0 0,9999996167 0,0 0,0 4,13E-07 0,0499999613 7,2E-09 3,52E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 0,0 0,9999999693 0,0 0,0 3,30E-08 0,0499999976 6,9E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500 0,0 0,9999999987 0,0 0,0 1,38E-09 0,0499999999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

121 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120 0,05 0,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0 0,05 0,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Примітка: Сполука HO2 з’являється при 1300 °С, Н2О2 при 1471 °С, W при 3000 °С. При цих температурах їхній вміст надзвичайно малий та складає    

10-10 – 10-8 моля. При 3000 °С їхній вміст складає разом 10-6 до 10-8 



Таблица 3.4 

Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фази при нагріванні суміші 1 моля WO3 і 0,5 моля Н2О, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

Т, оС cWO3 LWO3 
Склад газоподібних продуктів реакції в молях 

gWO3 O2W(OH)2 H2 H2O O2 (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 OH W3O8 H O WO2 WO HO2 H2O2 W O3 

3000 0,0 0,0 2,594E-02 3,570E-02 1,217E-01 2,269E-01 4,685E-02 6,387E-03 6,306E-05 4,421E-01 1,006E-01 7,253E-03 1,307E-01 6,355E-02 1,259E-02 3,596E-04 4,605E-05 1,025E-06 4,943E-08 1,453E-08 

2500 0,0 0,0 3,881E-03 8,291E-02 4,765E-02 3,451E-01 2,005E-02 3,366E-02 1,120E-03 3,928E-01 3,263E-02 7,334E-03 1,607E-02 6,834E-03 2,487E-04 9,892E-07 1,382E-05 5,664E-07 0,0 1,714E-09 

2400 0,0 0,0 2,409E-03 9,216E-02 3,597E-02 3,552E-01 1,596E-02 4,734E-02 2,064E-03 3,670E-01 2,387E-02 7,019E-03 9,494E-03 3,965E-03 9,580E-05 2,405E-07 9,716E-06 4,438E-07 0,0 9,731E-10 

2200 0,0 0,0 7,903E-04 1,082E-01 1,871E-02 3,658E-01 9,418E-03 8,944E-02 6,855E-03 2,892E-01 1,161E-02 5,640E-03 2,896E-03 1,166E-03 1,089E-05 9,840E-09 4,280E-06 2,444E-07 0,0 2,664E-10 

2100 0,0 0,0 4,080E-04 1,139E-01 1,293E-02 3,686E-01 6,909E-03 1,166E-01 1,191E-02 2,373E-01 7,675E-03 4,567E-03 1,486E-03 5,821E-04 3,111E-06 1,593E-09 2,659E-06 1,715E-07 0,0 1,259E-10 

2000 0,0 0,0 1,934E-04 1,174E-01 8,708E-03 3,711E-01 4,867E-03 1,437E-01 1,957E-02 1,815E-01 4,876E-03 3,376E-03 7,223E-04 2,720E-04 7,796E-07 2,169E-10 1,567E-06 1,156E-07 0,0 0,0 

1900 0,0 0,0 8,324E-05 1,181E-01 5,722E-03 3,745E-01 3,269E-03 1,661E-01 3,012E-02 1,282E-01 2,965E-03 2,252E-03 3,315E-04 1,179E-04 1,688E-07 0,0 8,701E-07 7,440E-08 0,0 0,0 

1800 0,0 0,0 3,221E-05 1,161E-01 3,658E-03 3,793E-01 2,085E-03 1,799E-01 4,346E-02 8,308E-02 1,717E-03 1,347E-03 1,426E-04 4,699E-05 3,100E-08 0,0 4,517E-07 4,553E-08 0,0 0,0 

1700 0,0 0,0 1,108E-05 1,117E-01 2,260E-03 3,856E-01 1,259E-03 1,835E-01 5,932E-02 4,927E-02 9,418E-04 7,181E-04 5,694E-05 1,706E-05 4,725E-09 0,0 2,180E-07 2,634E-08 0,0 0,0 

1691 0,0 0,0 1,00E-05 1,11E-01 2,16E-03 3,86E-01 1,20E-03 1,83E-01 6,09E-02 4,68E-02 8,90E-04 6,75E-04 5,22E-05 1,55E-05 3,95E-09 0,0 2,03E-07 2,50E-08 0,0 0,0 

1690 0,0 0,00624 9,854E-06 1,110E-01 2,149E-03 3,864E-01 1,191E-03 1,820E-01 6,054E-02 4,629E-02 8,832E-04 6,652E-04 5,164E-05 1,530E-05 3,855E-09 0,0 2,017E-07 2,487E-08 0,0 0,0 

1650 0,0 0,32403 4,922E-06 1,008E-01 1,745E-03 3,971E-01 8,746E-04 1,193E-01 4,079E-02 2,651E-02 6,507E-04 3,226E-04 3,251E-05 8,831E-06 2,017E-07 0,0 1,434E-07 2,042E-08 0,0 0,0 

1600 0,0 0,56287 2,112E-06 8,841E-02 1,328E-03 4,100E-01 6,201E-04 7,278E-02 2,571E-02 1,357E-02 4,494E-04 1,329E-04 1,834E-05 4,584E-06 3,496E-10 0,0 9,429E-08 1,567E-08 0,0 0,0 

1500 0,0 0,80440 3,776E-07 6,510E-02 7,341E-04 4,341E-01 3,256E-04 2,739E-02 1,030E-02 3,529E-03 2,118E-04 2,158E-05 5,650E-06 1,241E-06 0,0 0,0 3,947E-08 8,598E-09 0,0 0,0 

1472 0,0 0,84271 2,283E-07 5,908E-02 6,143E-04 4,402E-01 2,716E-04 2,062E-02 7,887E-03 2,383E-03 1,700E-04 1,265E-05 4,003E-06 8,503E-07 0,0 0,0 3,048E-08 7,137E-09 0,0 0,0 

1470 0,84718 0,0 2,188E-07 5,838E-02 6,066E-04 4,409E-01 2,680E-04 1,986E-02 7,563E-03 2,289E-03 1,673E-04 1,196E-05 3,902E-06 8,269E-07 0,0 0,0 2,993E-08 7,048E-09 0,0 0,0 

1450 0,88567 0,0 1,417E-07 5,151E-02 1,515E-03 4,479E-01 1,515E-03 1,342E-02 4,877E-03 1,515E-03 1,426E-04 6,705E-06 3,025E-06 6,252E-07 0,0 0,0 2,486E-08 6,196E-09 0,0 0,0 

1400 0,94093 0,0 4,672E-08 3,684E-02 3,812E-04 4,627E-01 1,680E-04 4,941E-03 1,587E-03 5,287E-04 9,435E-05 1,526E-06 1,577E-06 3,071E-07 0,0 0,0 1,530E-08 4,363E-09 0,0 0,0 

1350 0,96697 0,0 1,460E-08 2,553E-02 2,661E-04 4,742E-01 1,181E-04 1,731E-03 4,875E-04 1,752E-04 6,088E-05 3,231E-07 7,961E-07 1,459E-07 0,0 0,0 9,070E-09 2,955E-09 0,0 0,0 

1300 0,98049 0,0 4,250E-09 1,714E-02 1,810E-04 4,827E-01 8,104E-05 5,684E-04 1,390E-04 5,428E-05 3,809E-05 6,229E-08 3,856E-07 6,625E-08 0,0 0,0 5,166E-09 1,929E-09 0,0 0,0 

1200 0,99283 0,0 2,792E-10 6,981E-03 7,665E-05 4,929E-01 3,499E-05 4,835E-05 8,634E-06 4,077E-06 1,342E-05 1,649E-09 7,803E-08 1,163E-08 0,0 0,0 1,468E-09 7,348E-10 0,0 0,0 

1000 0,99927 0,0 0,0 7,267E-04 9,030E-06 4,993E-01 4,267E-06 1,027E-07 8,343E-09 6,453E-09 9,933E-07 0,0 1,510E-09 1,566E-10 0,0 0,0 6,303E-11 6,443E-11 0,0 0,0 

800 0,99997 0,0 0,0 3,212E-05 4,828E-07 5,000E-01 2,345E-07 0,0 0,0 0,0 2,761E-08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

700 1,0 0,0 0,0 4,131E-06 7,167E-08 0,5 3,517E-08 0,0 0,0 0,0 2,654E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

650 1,0 0,0 0,0 1,251E-06 2,372E-08 0,5 1,169E-08 0,0 0,0 0,0 6,809E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 1,0 0,0 0,0 3,305E-07 6,928E-09 0,5 3,426E-09 0,0 0,0 0,0 1,496E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500 1,0 0,0 0,0 1,376E-08 3,696E-10 0,5 1,838E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

300 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



Таблица 3.5 

Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фази при нагріванні суміші 1 моля WO3 і 26 моля Н2О, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

Т, оС H2WO4 СWO3 LWO3 
Склад газоподібних продуктів реакції в молях 

WO3газ WO2(OH)2 H2O H2 O2 OH (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 H O W3O8 WO2 WO 

3000 0,0 0,0 0,0 0,10790 0,32277 14,439 6,2850 2,082E+00 4,821E+00 5,365E-04 7,527E-07 2,614E-01 5,08310 2,292E+00 4,945E-04 4,252E-02 9,854E-04 

2500 0,0 0,0 0,0 1,362E-02 0,64209 21,831 2,4476 8,717E-01 1,542E+00 1,769E-03 7,205E-06 1,687E-01 0,61667 2,412E-01 3,130E-04 7,082E-04 2,287E-06 

2300 0,0 0,0 0,0 4,693E-03 0,73709 23,340 1,4151 5,211E-01 8,036E-01 2,794E-03 1,826E-05 1,245E-01 0,21230 7,700E-02 2,285E-04 9,326E-05 1,191E-07 

2100 0,0 0,0 0,0 1,338E-03 0,81512 24,237 0,73337 2,799E-01 3,679E-01 4,523E-03 5,030E-05 8,465E-02 0,06142 2,034E-02 1,529E-04 8,797E-06 3,886E-09 

2000 0,0 0,0 0,0 6,522E-04 0,84744 24,516 0,50362 1,958E-01 2,352E-01 5,790E-03 8,624E-05 6,692E-02 0,03051 9,581E-03 1,191E-04 2,302E-06 0,0 

1900 0,0 0,0 0,0 2,951E-04 0,87458 24,713 0,33361 1,323E-01 1,440E-01 7,418E-03 1,510E-04 5,100E-02 0,01423 4,214E-03 8,889E-05 5,287E-07 0,0 

1800 0,0 0,0 0,0 1,225E-04 0,89579 24,847 0,21221 8,583E-02 8,392E-02 9,484E-03 2,697E-04 3,719E-02 0,00617 1,713E-03 6,286E-05 1,044E-07 0,0 

1700 0,0 0,0 0,0 4,591E-05 0,91022 24,937 0,12892 5,321E-02 4,624E-02 1,207E-02 4,918E-04 2,572E-02 2,466E-03 6,358E-04 4,166E-05 1,726E-08 0,0 

1600 0,0 0,0 0,0 1,529E-05 0,91707 24,996 7,429E-02 3,130E-02 2,388E-02 1,525E-02 9,165E-04 1,671E-02 8,946E-04 2,124E-04 2,556E-05 0,0 0,0 

1500 0,0 0,0 0,0 4,428E-06 0,91551 25,038 4,027E-02 1,732E-02 1,144E-02 1,909E-02 1,751E-03 1,009E-02 2,902E-04 6,275E-05 1,430E-05 0,0 0,0 

1400 0,0 0,0 0,0 1,087E-06 0,90435 25,073 2,031E-02 8,917E-03 5,018E-03 2,359E-02 3,433E-03 5,571E-03 8,250E-05 1,603E-05 7,166E-06 0,0 0,0 

1300 0,0 0,0 0,0 2,184E-07 0,88126 25,108 9,412E-03 4,215E-03 1,981E-03 2,854E-02 6,897E-03 2,758E-03 2,005E-05 3,445E-06 3,128E-06 0,0 0,0 

1298 0,0 0,005996 0,0 2,10E-07 8,77E-01 25,11 9,26E-03 4,15E-03 1,94E-03 2,82E-02 6,86E-03 2,69E-03 1,95E-05 3,33E-06 3,03E-06 0,0 0,0 

1290 0,0 0,08330 0,0 1,710E-07 0,81967 25,171 8,682E-03 3,896E-03 1,796E-03 2,345E-02 5,566E-03 2,213E-03 1,725E-05 2,924E-06 2,301E-06 0,0 0,0 

1200 0,0 0,62723 0,0 1,452E-08 0,36301 25,633 3,986E-03 1,819E-03 6,978E-04 2,514E-03 4,490E-04 2,120E-04 4,058E-06 6,046E-07 8,573E-08 0,0 0,0 

1000 0,0 0,96219 0,0 0,0 3,779E-02 25,962 4,696E-04 2,219E-04 5,165E-05 5,339E-06 4,338E-07 3,356E-07 7,852E-08 8,143E-09 0,0 0,0 0,0 

900 0,0 0,99093 0,0 0,0 9,070E-03 25,991 1,228E-04 5,888E-05 1,003E-05 1,083E-07 5,344E-09 5,694E-09 6,641E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 

700 0,0 0,99979 0,0 0,0 2,148E-04 26,0 3,727E-06 1,829E-06 1,380E-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 0,0 0,99998 0,0 0,0 1,718E-05 26,0 3,602E-07 1,782E-07 7,779E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500 0,0 1,0 0,0 0,0 7,153E-07 26,0 1,922E-08 9,557E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 0,0 1,0 0,0 0,0 1,158E-08 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

300 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Примітка: З’єднання HO2 та Н2О2 з’являються при 1000 °С; О3 при 2100 °С; W при 2700 °С. При цих температурах їхній вміст надзвичайно малий та 

складає 10-9 – 10-7 моля. При 3000 °С їхній вміст складає всього від 10-3 до 10-7 

Таблица 3.6 



Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фази при нагріванні суміші 1 моля H2WO4 і 1 моль О2, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

Т, 
оС 

H2WO4 CWO3 LWO3 
Склад газоподібних продуктів реакції в молях 

GWO3 GWO2 GWO WO2(OH)2 H2 H2O O2 (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 OH W3O8 H O HO2 

3000 0,0 0,0 0,0 4,06E-02 7,47E-03 8,09E-05 5,41E-02 1,10E-01 5,40E-01 8,03E-01 4,04E-03 2,54E-05 4,40E-01 3,96E-01 1,74E-03 1,95E-01 4,13E-01 4,78E-04 

2900 0,0 0,0 0,0 2,93E-02 3,42E-03 2,37E-05 6,63E-02 8,78E-02 6,07E-01 8,39E-01 5,59E-03 4,40E-05 4,40E-01 3,47E-01 1,63E-03 1,30E-01 3,06E-01 4,58E-04 

2800 0,0 0,0 0,0 2,07E-02 1,51E-03 6,55E-06 7,87E-02 6,75E-02 6,63E-01 8,70E-01 7,76E-03 7,70E-05 4,35E-01 2,97E-01 1,51E-03 8,43E-02 2,22E-01 4,26E-04 

2700 0,0 0,0 0,0 1,43E-02 6,33E-04 1,69E-06 9,14E-02 5,01E-02 7,08E-01 8,98E-01 1,09E-02 1,37E-04 4,28E-01 2,48E-01 1,38E-03 5,28E-02 1,59E-01 3,85E-04 

2600 0,0 0,0 0,0 9,64E-03 2,52E-04 4,03E-07 1,04E-01 3,59E-02 7,43E-01 9,21E-01 1,53E-02 2,48E-04 4,18E-01 2,02E-01 1,25E-03 3,19E-02 1,10E-01 3,39E-04 

2500 0,0 0,0 0,0 6,29E-03 9,43E-05 8,77E-08 1,17E-01 2,48E-02 7,68E-01 9,40E-01 2,19E-02 4,60E-04 4,03E-01 1,61E-01 1,11E-03 1,86E-02 7,49E-02 2,92E-04 

2400 0,0 0,0 0,0 3,96E-03 3,28E-05 1,71E-08 1,29E-01 1,66E-02 7,86E-01 9,55E-01 3,14E-02 8,68E-04 3,83E-01 1,25E-01 9,67E-04 1,04E-02 4,94E-02 2,45E-04 

2300 0,0 0,0 0,0 2,38E-03 1,04E-05 2,94E-09 1,42E-01 1,06E-02 7,97E-01 9,67E-01 4,50E-02 1,66E-03 3,56E-01 9,50E-02 8,11E-04 5,53E-03 3,15E-02 2,01E-04 

2200 0,0 0,0 0,0 1,36E-03 2,99E-06 4,33E-10 1,53E-01 6,58E-03 8,04E-01 9,77E-01 6,38E-02 3,15E-03 3,20E-01 7,01E-02 6,44E-04 2,80E-03 1,94E-02 1,61E-04 

2100 0,0 0,0 0,0 7,21E-04 7,58E-07 0,0 1,63E-01 3,90E-03 8,07E-01 9,84E-01 8,79E-02 5,86E-03 2,74E-01 5,03E-02 4,75E-04 1,34E-03 1,14E-02 1,26E-04 

2000 0,0 0,0 0,0 3,54E-04 1,66E-07 0,0 1,70E-01 2,21E-03 8,10E-01 9,89E-01 1,16E-01 1,04E-02 2,20E-01 3,50E-02 3,16E-04 6,05E-04 6,44E-03 9,68E-05 

1900 0,0 0,0 0,0 1,58E-04 3,07E-08 0,0 1,73E-01 1,19E-03 8,14E-01 9,93E-01 1,43E-01 1,75E-02 1,64E-01 2,36E-02 1,86E-04 2,54E-04 3,44E-03 7,21E-05 

1800 0,0 0,0 0,0 6,29E-05 4,67E-09 0,0 1,72E-01 6,10E-04 8,20E-01 9,96E-01 1,65E-01 2,74E-02 1,11E-01 1,53E-02 9,55E-05 9,83E-05 1,73E-03 5,22E-05 

1700 0,0 0,0 0,0 2,22E-05 5,72E-10 0,0 1,67E-01 2,93E-04 8,28E-01 9,97E-01 1,78E-01 4,01E-02 6,88E-02 9,54E-03 4,21E-05 3,48E-05 8,15E-04 3,66E-05 

1600 0,0 0,0 0,0 6,86E-06 0,0 0,0 1,58E-01 1,30E-04 8,39E-01 9,98E-01 1,81E-01 5,58E-02 3,85E-02 5,65E-03 1,58E-05 1,11E-05 3,55E-04 2,47E-05 

1549 0,0 0,0 1,26E-03 3,55E-06 0,0 0,0 1,52E-01 8,36E-05 8,45E-01 9,99E-01 1,77E-01 6,48E-02 2,75E-02 4,23E-03 9,00E-06 5,90E-06 2,24E-04 1,99E-05 

1500 0,0 0,0 3,48E-01 1,51E-06 0,0 0,0 1,30E-01 5,30E-05 8,68E-01 9,99E-01 1,10E-01 4,12E-02 1,41E-02 3,15E-03 3,11E-06 3,04E-06 1,37E-04 1,63E-05 

1400 0,0 0,8374 0,0 1,87E-07 0,0 0,0 7,37E-02 1,98E-05 9,25E-01 1,00E+00 1,98E-02 6,35E-03 2,11E-03 1,66E-03 1,58E-07 7,18E-07 4,74E-05 1,04E-05 

1300 0,0 0,9563 0,0 1,70E-08 0,0 0,0 3,43E-02 6,52E-06 9,65E-01 1,00E+00 2,27E-03 5,56E-04 2,17E-04 8,03E-04 4,49E-09 1,46E-07 1,47E-05 6,05E-06 

1200 0,0 0,9853 0,0 1,12E-09 0,0 0,0 1,40E-02 1,81E-06 9,86E-01 1,00E+00 1,93E-04 3,45E-05 1,63E-05 3,49E-04 0,0 2,40E-08 3,93E-06 3,23E-06 

1100 0,0 0,9951 0,0 0,0 0,0 0,0 4,91E-03 4,14E-07 9,95E-01 9,95E-01 1,13E-05 1,40E-06 8,27E-07 1,33E-04 0,0 3,02E-09 8,68E-07 1,56E-06 

1000 0,0 0,9986 0,0 0,0 0,0 0,0 1,45E-03 7,46E-08 9,99E-01 1,00E+00 4,11E-07 3,34E-08 2,58E-08 4,37E-05 0,0 2,75E-10 1,52E-07 6,71E-07 

900 0,0 0,9997 0,0 0,0 0,0 0,0 3,49E-04 1,00E-08 1,0 1,0 8,33E-09 4,11E-10 4,38E-10 1,18E-05 0,0 0,0 1,97E-08 2,50E-07 

800 0,0 0,9999 0,0 0,0 0,0 0,0 6,42E-05 9,35E-10 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,51E-06 0,0 0,0 1,76E-09 7,74E-08 

700 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,26E-06 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,88E-07 0,0 0,0 0,0 1,89E-08 

600 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,61E-07 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,91E-08 0,0 0,0 0,0 3,33E-09 

500 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,75E-08 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,19E-09 0,0 0,0 0,0 3,76E-10 

400 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,45E-10 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

300 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 0,1255 0,8745 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8745 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 



Таблица 3.7 

Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фази при нагріванні суміші 1 моля H2WO4 і 1 моль W, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

Т, 
оС 

CW WO2 
Склад газоподібних продуктів реакції в молях 

WO3 WO2 WO WO2(OH)2 H2 H2O O2 (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 OH W3O8 H O HO2 H2O2 O3 W 

3000 8,10E-01 0,0 3,38E-02 4,39E-02 3,36E-03 4,22E-02 4,48E-01 3,12E-01 9,87E-03 6,17E-03 5,25E-05 4,96E-01 8,86E-02 1,88E-02 3,08E-01 3,59E-02 1,51E-05 5,25E-07 1,14E-09 1,24E-06 

2900 8,14E-01 0,0 2,43E-02 2,60E-02 1,65E-03 5,08E-02 4,56E-01 3,44E-01 6,13E-03 8,52E-03 9,08E-05 4,94E-01 6,76E-02 2,27E-02 2,32E-01 2,05E-02 9,73E-06 4,16E-07 4,84E-10 4,40E-07 

2800 8,19E-01 0,0 1,71E-02 1,49E-02 7,78E-04 5,98E-02 4,56E-01 3,73E-01 3,70E-03 1,17E-02 1,56E-04 4,85E-01 5,04E-02 2,72E-02 1,71E-01 1,13E-02 6,02E-06 3,15E-07 1,94E-10 1,48E-07 

2700 8,25E-01 0,0 1,17E-02 8,23E-03 3,50E-04 6,92E-02 4,50E-01 4,00E-01 2,17E-03 1,59E-02 2,70E-04 4,70E-01 3,66E-02 3,23E-02 1,24E-01 6,09E-03 3,57E-06 2,29E-07 0,0 4,68E-08 

2600 8,31E-01 0,0 7,80E-03 4,36E-03 1,49E-04 7,90E-02 4,39E-01 4,25E-01 1,23E-03 2,18E-02 4,69E-04 4,48E-01 2,59E-02 3,81E-02 8,72E-02 3,15E-03 2,03E-06 1,60E-07 0,0 1,37E-08 

2500 8,37E-01 0,0 5,01E-03 2,20E-03 5,98E-05 8,92E-02 4,24E-01 4,48E-01 6,68E-04 2,98E-02 8,22E-04 4,20E-01 1,78E-02 4,45E-02 5,98E-02 1,56E-03 1,10E-06 1,08E-07 0,0 3,71E-09 

2400 8,43E-01 0,0 3,09E-03 1,05E-03 2,23E-05 9,97E-02 4,05E-01 4,70E-01 3,46E-04 4,07E-02 1,45E-03 3,85E-01 1,18E-02 5,13E-02 3,99E-02 7,31E-04 5,64E-07 6,90E-08 0,0 9,11E-10 

2300 8,50E-01 0,0 1,82E-03 4,67E-04 7,70E-06 1,10E-01 3,84E-01 4,90E-01 1,69E-04 5,51E-02 2,57E-03 3,44E-01 7,54E-03 5,82E-02 2,58E-02 3,24E-04 2,73E-07 4,22E-08 0,0 2,01E-10 

2200 8,56E-01 0,0 1,01E-03 1,93E-04 2,42E-06 1,20E-01 3,61E-01 5,08E-01 7,78E-05 7,33E-02 4,50E-03 2,96E-01 4,63E-03 6,42E-02 1,61E-02 1,34E-04 1,23E-07 2,44E-08 0,0 0,0 

2100 8,63E-01 0,0 5,23E-04 7,31E-05 6,87E-07 1,30E-01 3,38E-01 5,26E-01 3,31E-05 9,51E-02 7,74E-03 2,43E-01 2,72E-03 6,83E-02 9,64E-03 5,11E-05 5,14E-08 1,34E-08 0,0 0,0 

2000 8,71E-01 0,0 2,51E-04 2,51E-05 1,73E-07 1,37E-01 3,16E-01 5,44E-01 1,29E-05 1,19E-01 1,29E-02 1,88E-01 1,51E-03 6,91E-02 5,55E-03 1,79E-05 1,96E-08 6,83E-09 0,0 0,0 

1900 8,79E-01 0,0 1,10E-04 7,65E-06 3,79E-08 1,42E-01 2,94E-01 5,61E-01 4,56E-06 1,42E-01 2,07E-02 1,36E-01 7,94E-04 6,60E-02 3,05E-03 5,64E-06 6,79E-09 3,25E-09 0,0 0,0 

1800 8,89E-01 0,0 4,34E-05 2,05E-06 7,12E-09 1,45E-01 2,74E-01 5,80E-01 1,44E-06 1,61E-01 3,15E-02 9,11E-02 3,90E-04 5,89E-02 1,59E-03 1,59E-06 2,09E-09 1,42E-09 0,0 0,0 

1700 8,98E-01 0,0 1,52E-05 4,72E-07 1,12E-09 1,44E-01 2,56E-01 6,00E-01 3,97E-07 1,72E-01 4,59E-02 5,59E-02 1,78E-04 4,89E-02 7,82E-04 3,91E-07 5,67E-10 5,64E-10 0,0 0,0 

1600 4,83E-01 1,26E+00 2,32E-06 5,35E-08 0,0 8,65E-02 2,84E-01 6,30E-01 5,53E-08 3,25E-02 7,32E-03 9,51E-03 6,20E-05 8,26E-03 3,52E-04 5,69E-08 0,0 1,73E-10 0,0 0,0 

1500 3,69E-01 1,57E+00 2,99E-07 5,20E-09 0,0 4,07E-02 3,22E-01 6,37E-01 6,79E-09 3,94E-03 6,31E-04 1,19E-03 2,03E-05 9,26E-04 1,61E-04 7,73E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 

1400 3,29E-01 1,65E+00 3,11E-08 3,96E-10 0,0 1,68E-02 3,60E-01 6,23E-01 6,75E-10 3,75E-04 4,07E-05 1,19E-04 5,81E-06 8,12E-05 6,81E-05 8,65E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

1300 3,03E-01 1,69E+00 2,40E-09 0,0 0,0 5,96E-03 4,01E-01 5,93E-01 0,0 2,57E-05 1,78E-06 8,68E-06 1,41E-06 5,08E-06 2,56E-05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200 2,77E-01 1,72E+00 1,29E-10 0,0 0,0 1,80E-03 4,48E-01 5,51E-01 0,0 1,18E-06 4,87E-08 4,33E-07 2,77E-07 2,11E-07 8,43E-06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1100 2,49E-01 1,75E+00 0,0 0,0 0,0 4,44E-04 5,03E-01 4,96E-01 0,0 3,36E-08 7,56E-10 1,36E-08 4,27E-08 5,34E-09 2,35E-06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 2,16E-01 1,78E+00 0,0 0,0 0,0 8,60E-05 5,69E-01 4,31E-01 0,0 5,28E-10 0,0 2,42E-10 4,83E-09 0,0 5,36E-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

900 1,78E-01 1,82E+00 0,0 0,0 0,0 1,22E-05 6,45E-01 3,55E-01 0,0 0,0 0,0 0,0 3,71E-10 0,0 9,44E-08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800 1,36E-01 1,86E+00 0,0 0,0 0,0 1,15E-06 7,28E-01 2,72E-01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,19E-08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

700 9,33E-02 1,91E+00 0,0 0,0 0,0 6,32E-08 8,13E-01 1,87E-01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,73E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 5,50E-02 1,95E+00 0,0 0,0 0,0 1,67E-09 8,90E-01 1,10E-01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500 2,62E-02 1,97E+00 0,0 0,0 0,0 0,0 9,48E-01 5,23E-02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 9,19E-03 1,99E+00 0,0 0,0 0,0 0,0 9,82E-01 1,84E-02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

300 2,07E-03 2,00E+00 0,0 0,0 0,0 0,0 9,96E-01 4,14E-03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 2,27E-04 2,00E+00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00E+00 4,54E-04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 6,83E-06 2,00E+00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00E+00 1,37E-05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



Таблица 3.8 

Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фази при нагріванні суміші 1 моль W18O49 і 49 моль H2, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

Т,  
оС 

CW WO2 W18O49 
Склад газоподібних продуктів реакції в молях 

WO3 WO2 WO WO2(OH)2 H2 H2O O2 (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 OH W3O8 H O HO2 H2O2 W O3 

3000 7,69E+00 0,0 0,0 5,49E-01 9,19E-01 9,05E-02 8,83E-01 2,58E+01 1,39E+01 2,06E-01 2,20E-02 8,75E-05 3,77E+00 3,07E+00 8,61E-02 1,38E+01 9,66E-01 4,08E-04 1,82E-05 4,29E-05 1,86E-08 

2900 7,95E+00 0,0 0,0 3,97E-01 5,47E-01 4,46E-02 1,07E+00 2,62E+01 1,54E+01 1,29E-01 3,07E-02 1,54E-04 3,79E+00 2,35E+00 1,05E-01 1,04E+01 5,53E-01 2,63E-04 1,44E-05 1,53E-05 7,90E-09 

2800 8,23E+00 0,0 0,0 2,79E-01 3,13E-01 2,10E-02 1,25E+00 2,63E+01 1,67E+01 7,77E-02 4,16E-02 2,61E-04 3,70E+00 1,75E+00 1,25E-01 7,68E+00 3,07E-01 1,63E-04 1,10E-05 5,16E-06 0,0 

2600 8,87E+00 0,0 0,0 1,25E-01 9,04E-02 4,02E-03 1,63E+00 2,57E+01 1,92E+01 2,55E-02 7,30E-02 7,18E-04 3,28E+00 9,02E-01 1,65E-01 3,95E+00 8,48E-02 5,45E-05 5,58E-06 4,80E-07 0,0 

2400 9,59E+00 0,0 0,0 4,82E-02 2,14E-02 6,00E-04 2,02E+00 2,43E+01 2,15E+01 7,08E-03 1,24E-01 1,96E-03 2,66E+00 4,14E-01 2,06E-01 1,84E+00 1,96E-02 1,51E-05 2,41E-06 3,21E-08 0,0 

2200 1,04E+01 0,0 0,0 1,54E-02 3,92E-03 6,53E-05 2,40E+00 2,24E+01 2,37E+01 1,58E-03 2,05E-01 5,38E-03 1,93E+00 1,64E-01 2,38E-01 7,57E-01 3,60E-03 3,29E-06 8,60E-07 0,0 0,0 

2000 1,12E+01 0,0 0,0 3,82E-03 5,11E-04 4,71E-06 2,72E+00 2,02E+01 2,59E+01 2,63E-04 3,14E-01 1,42E-02 1,19E+00 5,46E-02 2,44E-01 2,68E-01 4,88E-04 5,29E-07 2,44E-07 0,0 0,0 

1800 1,20E+01 0,0 0,0 6,68E-04 4,24E-05 1,98E-07 2,89E+00 1,79E+01 2,82E+01 2,97E-05 4,18E-01 3,38E-02 5,77E-01 1,43E-02 2,06E-01 7,86E-02 4,42E-05 5,72E-08 5,13E-08 0,0 0,0 

1600 1,27E+01 0,0 0,0 7,34E-05 1,93E-06 0,0 2,81E+00 1,57E+01 3,05E+01 2,00E-06 4,62E-01 6,96E-02 2,02E-01 2,77E-03 1,34E-01 1,80E-02 2,35E-06 0,0 7,33E-09 0,0 0,0 

1540 1,30E+01 0,0 0,0 3,38E-05 6,60E-07 0,0 2,74E+00 1,50E+01 3,12E+01 7,83E-07 4,57E-01 8,42E-02 1,36E-01 1,57E-03 1,11E-01 1,09E-02 8,54E-07 0,0 0,0 0,0 0,0 

1539 1,29E+01 9,04E-02 0,0 3,32E-05 6,46E-07 0,0 2,72E+00 1,50E+01 3,12E+01 7,68E-07 4,49E-01 8,26E-02 1,34E-01 1,55E-03 1,09E-01 1,08E-02 8,38E-07 0,0 0,0 0,0 0,0 

1400 9,64E+00 7,45E+00 0,0 1,52E-06 1,94E-08 0,0 8,21E-01 1,76E+01 3,05E+01 3,31E-08 1,84E-02 1,99E-03 5,83E-03 2,85E-04 3,98E-03 3,33E-03 4,24E-08 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200 7,08E+00 1,08E+01 0,0 6,30E-09 0,0 0,0 8,80E-02 2,19E+01 2,70E+01 0,0 5,79E-05 2,38E-06 2,12E-05 1,36E-05 1,03E-05 4,13E-04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 4,07E+00 1,39E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 4,21E-03 2,79E+01 2,11E+01 0,0 2,59E-08 0,0 1,19E-08 2,37E-07 0,0 2,63E-05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800 1,57E-01 1,78E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 5,63E-05 3,57E+01 1,33E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,84E-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

793 9,39E-03 1,80E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 4,69E-05 3,60E+01 1,30E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,98E-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

792 0,0 1,80E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 4,58E-05 3,60E+01 1,30E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,87E-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 0,0 1,80E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 5,76E-07 3,60E+01 1,30E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 0,0 1,80E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,60E+01 1,30E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

323 0,0 1,80E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,60E+01 1,30E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

322 0,0 1,79E+01 4,56E-03 0,0 0,0 0,0 0,0 3,61E+01 1,29E+01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 0,0 7,69E+00 5,73E-01 0,0 0,0 0,0 0,0 4,34E+01 5,55E+00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

121 0,0 2,80E+00 8,44E-01 0,0 0,0 0,0 0,0 4,70E+01 2,02E+00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120 0,0 2,76E+00 8,47E-01 0,0 0,0 0,0 0,0 4,70E+01 1,99E+00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 0,0 1,94E+00 8,92E-01 0,0 0,0 0,0 0,0 4,76E+01 1,40E+00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  



 

Таблица 3.10 

Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фази при нагріванні суміші 1 моль W18O49 і 13 моль H2, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

 
Т,  
оС cW WO2 W18O49 

Склад газоподібних продуктів реакції в молях             

WO3  WO2  WO WO2(OH)2  H2 H2O O2 (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 OH W3O8 H O HO2 H2O2 W O3 

3000 
3,52E+00 

0,0 0,0 
4,20E-01 5,50E-01 4,24E-02 5,36E-01 5,86E+00 4,05E+00 1,24E-01 7,32E-02 6,08E-04 6,02E+00 1,13E+00 2,24E-01 3,98E+00 4,52E-01 1,92E-04 6,77E-06 1,57E-05 1,42E-08 

2800 
3,65E+00 

0,0 0,0 
2,12E-01 1,87E-01 9,80E-03 7,59E-01 5,97E+00 4,85E+00 4,63E-02 1,38E-01 1,81E-03 5,89E+00 6,45E-01 3,25E-01 2,21E+00 1,43E-01 7,64E-05 4,06E-06 1,88E-06 2,41E-09 

2600 
3,80E+00 

0,0 0,0 
9,68E-02 5,45E-02 1,88E-03 1,00E+00 5,75E+00 5,52E+00 1,54E-02 2,59E-01 5,43E-03 5,44E+00 3,31E-01 4,55E-01 1,12E+00 3,97E-02 2,58E-05 2,07E-06 1,74E-07 

0,0 

2400 
3,97E+00 

0,0 0,0 
3,84E-02 1,31E-02 2,82E-04 1,27E+00 5,30E+00 6,10E+00 4,33E-03 4,83E-01 1,68E-02 4,68E+00 1,51E-01 6,13E-01 5,14E-01 9,22E-03 7,16E-06 8,89E-07 

0,0 0,0 

2200 
4,14E+00 

0,0 0,0 
1,25E-02 2,42E-03 3,06E-05 1,53E+00 4,73E+00 6,61E+00 9,74E-04 8,70E-01 5,22E-02 3,59E+00 5,94E-02 7,68E-01 2,07E-01 1,69E-03 1,56E-06 3,15E-07 

0,0 0,0 

2000 
4,34E+00 

0,0 0,0 
3,13E-03 3,14E-04 2,18E-06 1,75E+00 4,14E+00 7,07E+00 1,62E-04 1,42E+00 1,50E-01 2,29E+00 1,94E-02 8,30E-01 7,17E-02 2,26E-04 2,50E-07 8,83E-08 

0,0 0,0 

1800 
4,56E+00 

0,0 0,0 
5,42E-04 2,58E-05 9,02E-08 1,84E+00 3,60E+00 7,55E+00 1,81E-05 1,92E+00 3,69E-01 1,11E+00 5,01E-03 7,10E-01 2,06E-02 2,01E-05 2,67E-08 1,83E-08 

0,0 0,0 

1677 
4,71E+00 

0,0 0,0 
1,47E-04 4,14E-06 9,02E-09 1,82E+00 3,30E+00 7,88E+00 3,65E-06 2,08E+00 5,84E-01 6,04E-01 1,89E-03 5,60E-01 8,50E-03 3,52E-06 5,24E-09 5,82E-09 

0,0 0,0 

1676 
4,70E+00 

0,0 
9,15E-03 1,44E-04 4,06E-06 8,81E-09 1,82E+00 3,30E+00 7,88E+00 3,58E-06 2,05E+00 5,77E-01 5,96E-01 1,87E-03 5,52E-01 8,43E-03 3,45E-06 5,16E-09 5,75E-09 

0,0 0,0 

1608 
2,01E-02 1,42E+01 0,00E+00 3,54E-05 8,33E-07 1,56E-09 1,19E+00 3,65E+00 8,16E+00 8,47E-07 4,98E-01 1,15E-01 1,45E-01 8,79E-04 1,27E-01 4,87E-03 8,65E-07 1,42E-09 2,50E-09 

0,0 0,0 

1600 
0,0 1,43E+01 0,00E+00 3,16E-05 7,00E-07 

0,0 
1,18E+00 3,57E+00 8,25E+00 7,84E-07 4,79E-01 1,12E-01 1,35E-01 8,29E-04 1,17E-01 4,52E-03 7,75E-07 0,0 2,36E-09 

0,0 0,0 

1500 
0,0 1,31E+01 2,13E-01 4,49E-06 6,78E-08 

0,0 
6,33E-01 3,77E+00 8,60E+00 1,18E-07 7,84E-02 1,45E-02 2,06E-02 2,88E-04 1,60E-02 1,99E-03 1,16E-07 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1400 
0,0 1,27E+01 2,76E-01 5,19E-07 5,15E-09 

0,0 
3,02E-01 3,94E+00 8,76E+00 1,44E-08 1,03E-02 1,43E-03 2,54E-03 8,90E-05 1,74E-03 8,12E-04 1,44E-08 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1200 
0,0 1,22E+01 3,21E-01 2,82E-09 

0,0 0,0 
4,80E-02 4,22E+00 8,74E+00 

0,0 
7,35E-05 5,10E-06 1,60E-05 5,17E-06 7,78E-06 9,33E-05 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 
0,0 1,17E+01 3,51E-01 

0,0 0,0 0,0 
4,10E-03 4,56E+00 8,44E+00 

0,0 
9,95E-08 2,70E-09 1,87E-08 1,20E-07 5,68E-09 5,47E-06 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800 
0,0 1,09E+01 3,97E-01 

0,0 0,0 0,0 
1,35E-04 5,16E+00 7,84E+00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,14E-07 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 
0,0 9,31E+00 4,83E-01 

0,0 0,0 0,0 
8,85E-07 6,27E+00 6,73E+00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 
0,0 6,39E+00 6,45E-01 

0,0 0,0 0,0 0,0 
8,39E+00 4,61E+00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 
0,0 2,04E+00 8,87E-01 

0,0 0,0 0,0 0,0 
1,15E+01 1,47E+00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

121 
0,0 7,44E-01 9,59E-01 

0,0 0,0 0,0 0,0 
1,25E+01 5,37E-01 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120 
0,0 7,32E-01 9,59E-01 

0,0 0,0 0,0 0,0 
1,25E+01 5,29E-01 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 
0,0 5,16E-01 9,71E-01 

0,0 0,0 0,0 0,0 
1,26E+01 3,73E-01 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  



Таблица 3.11 

Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фази при нагріванні суміші 1 моль WO2 і 1 моль H2O, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

Т, 
оС 

CW WO2 W18O49 
Склад газоподібних продуктів реакції в молях     

WO3 WO2 WO WO2(OH)2 H2 H2O O2 (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 OH W3O8 H O HO2 H2O2 O3 W 

3000 0,1407 0,0 0,0 0,027080 0,036640 0,002915 0,03729 0,46292 0,30975 8,231E-03 0,003905 0,000030 0,353240 0,082266 0,012357 0,297800 0,031113 1,351E-05 5,020E-07 9,16E-10 1,12E-06 

2800 0,1514 0,0 0,0 0,013723 0,012436 0,000674 0,05283 0,47078 0,37035 3,087E-03 0,007404 0,000088 0,346240 0,046741 0,017962 0,165320 0,009840 5,370E-06 3,008E-07 1,55E-10 1,34E-07 

2600 0,1640 0,0 0,0 0,006252 0,003633 0,000129 0,06979 0,45367 0,42246 1,025E-03 0,013812 0,000264 0,319240 0,024011 0,025067 0,084145 0,002731 1,811E-06 1,532E-07 0,0 1,24E-08 

2500 0,1708 0,0 0,0 0,004017 0,001832 5,185E-05 0,07883 0,43817 0,44585 5,568E-04 0,018866 0,000462 0,299120 0,016489 0,029253 0,057801 0,001351 9,810E-07 1,028E-07 0,0 3,35E-09 

2400 0,1778 0,0 0,0 0,002479 0,000873 1,939E-05 0,08818 0,41932 0,46773 2,886E-04 0,025723 0,000815 0,274470 0,010961 0,033757 0,038584 0,000635 5,040E-07 6,603E-08 0,0 8,23E-10 

2300 0,1849 0,0 0,0 0,001460 0,000390 6,698E-06 0,09764 0,39806 0,48830 1,416E-04 0,034844 0,001442 0,245170 0,007026 0,038309 0,024956 0,000281 2,439E-07 4,042E-08 0,0 1,82E-10 

2200 0,1922 0,0 0,0 0,000812 0,000162 2,112E-06 0,10688 0,37535 0,50781 6,514E-05 0,046539 0,002538 0,211460 0,004324 0,042409 0,015591 1,165E-04 1,103E-07 2,348E-08 0,0 0,0 

2100 0,1997 0,0 0,0 0,000423 0,000061 6,001E-07 0,11537 0,35210 0,52657 2,782E-05 0,060697 0,004397 0,174370 0,002541 0,045332 0,009376 4,467E-05 4,619E-08 1,286E-08 0,0 0,0 

2000 0,2076 0,0 0,0 0,000204 0,000021 1,514E-07 0,12247 0,32912 0,54500 1,089E-05 0,076480 0,007405 0,135960 0,001418 0,046259 0,005407 1,567E-05 1,771E-08 6,594E-09 0,0 0,0 

1900 0,2158 0,0 0,0 8,975E-05 6,488E-06 3,337E-08 0,12751 0,30701 0,56361 3,864E-06 0,092200 0,011996 0,099150 0,000747 0,044580 0,002977 4,968E-06 6,145E-09 3,140E-09 0,0 0,0 

1800 0,2244 0,0 0,0 3,565E-05 1,746E-06 6,297E-09 0,12998 0,28611 0,58295 1,223E-06 0,105600 0,018571 0,066948 0,000368 0,040218 0,001555 1,403E-06 1,902E-09 1,375E-09 0,0 0,0 

1700 0,2332 0,0 0,0 1,259E-05 4,042E-07 9,945E-10 0,12956 0,26646 0,60352 3,402E-07 0,114450 0,027429 0,041478 0,000168 0,033742 0,000765 3,471E-07 5,165E-10 5,475E-10 0,0 0,0 

1650 0,1642 0,2195 0,0 6,407E-06 1,680E-07 3,451E-10 0,12011 0,26363 0,61595 1,563E-07 0,091578 0,024033 0,026491 0,000107 0,024114 0,000520 1,537E-07 2,419E-10 3,253E-10 0,0 0,0 

1625 0,0520 0,5561 0,0 3,837E-06 9,435E-08 1,838E-10 0,10237 0,27367 0,62371 9,247E-08 0,054313 0,013220 0,015796 8,128E-05 0,014047 0,000427 9,294E-08 1,506E-10 2,387E-10 0,0 0,0 

1600 0,0 0,7163 0,0 2,434E-06 5,384E-08 0,0 0,09074 0,27456 0,63450 6,031E-08 0,036884 0,008642 0,010372 6,373E-05 0,009001 0,000348 5,959E-08 0,0 1,814E-10 0,0 0,0 

1500 0,0 0,6269 1,64E-02 3,455E-07 5,214E-09 0,0 0,04867 0,28988 0,66136 9,039E-09 0,006034 0,001114 0,001584 2,218E-05 0,001232 0,000153 8,925E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 

1400 0,0 0,5904 2,13E-02 3,992E-08 3,960E-10 0,0 0,023218 0,30314 0,67361 1,111E-09 0,000791 1,101E-04 0,000196 6,843E-06 1,335E-04 6,249E-05 1,109E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 

1300 0,0 0,5692 2,34E-02 3,493E-09 0,0 0,0 0,009881 0,31394 0,67617 1,055E-10 0,000079 7,961E-06 1,836E-05 1,810E-06 1,074E-05 2,269E-05 1,068E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200 0,0 0,5524 2,47E-02 2,167E-10 0,0 0,0 0,003695 0,32430 0,67200 0,0 0,000006 3,921E-07 1,229E-06 3,977E-07 5,986E-07 7,177E-06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1100 0,0 0,5352 2,58E-02 0,0 0,0 0,0 0,001185 0,33604 0,66277 0,0 0,0000003 1,207E-08 5,435E-08 6,974E-08 2,133E-08 1,923E-06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 0,0 0,5144 2,70E-02 0,0 0,0 0,0 3,1553E-04 0,35083 0,64886 0,0 7,66E-09 2,079E-10 1,441E-09 9,26E-09 4,372E-10 4,209E-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800 0,0 0,4506 3,05E-02 0,0 0,0 0,0 1,0397E-05 0,39678 0,60321 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,802E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

700 0,0 0,4007 3,33E-02 0,0 0,0 0,0 1,0977E-06 0,43281 0,56719 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,100E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

650 0,0 0,3691 3,51E-02 0,0 0,0 0,0 2,9547E-07 0,45566 0,54434 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,649E-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 0,0 0,3318 3,71E-02 0,0 0,0 0,0 6,8094E-08 0,48256 0,51744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500 0,0 0,2364 4,24E-02 0,0 0,0 0,0 2,0020E-09 0,55147 0,44853 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 0,0 0,1067 4,96E-02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,64516 0,35484 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

300 0,0 0,0 5,56E-02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,72222 0,27778 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 0,0 0,0 5,56E-02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,72222 0,27778 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

150 0,0 0,0 
5,56E-02 

0,0 0,0 0,0 0,0 
7,22E-01 

2,78E-
01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 0,0 0,0 
5,56E-02 

0,0 0,0 0,0 0,0 
7,22E-01 

2,78E-

01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



Таблица 3.12 

Вплив температури на склад конденсованої та газоподібної фази при нагріванні суміші 18 моль WO3 і 5 моль H2, 

тиск газового середовища 0,1 МПа 

Т, оС CW W18O49 CWO3 
Склад газоподібних продуктів реакції в молях 

WO3 WO2  WO WO2(OH)2 H2 H2O O2 (WO3)3 (WO3)4 (WO3)2 OH W3O8 H O HO2 H2O2 W O3 

3000 0,6889 0,0 0,0 3,76E-01 4,44E-01 3,08E-02 2,75E-01 1,98E+00 1,5166 9,98E-02 1,23E-01 1,40E-03 7,39E+00 5,92E-01 3,40E-01 1,87E+00 3,29E-01 1,11E-04 2,82E-06 1,03E-05 1,27E-08 

2800 0,7042 0,0 0,0 1,91E-01 1,51E-01 7,16E-03 3,95E-01 2,06E+00 1,8507 3,75E-02 2,30E-01 4,09E-03 7,19E+00 3,41E-01 4,88E-01 1,05E+00 1,05E-01 4,47E-05 1,72E-06 1,24E-06 2,16E-09 

2600 0,7168 0,0 0,0 8,69E-02 4,42E-02 1,38E-03 5,24E-01 2,00E+00 2,1238 1,25E-02 4,28E-01 1,22E-02 6,63E+00 1,76E-01 6,80E-01 5,38E-01 2,91E-02 1,51E-05 8,80E-07 1,15E-07 0,0 

2400 0,7246 0,0 0,0 3,42E-02 1,05E-02 2,05E-04 6,59E-01 1,84E+00 2,3416 3,49E-03 7,92E-01 3,74E-02 5,66E+00 7,97E-02 9,09E-01 2,46E-01 6,71E-03 4,19E-06 3,78E-07 7,61E-09 0,0 

2200 0,7422 0,0 0,0 1,10E-02 1,91E-03 2,19E-05 7,88E-01 1,63E+00 2,5174 7,71E-04 1,39E+00 1,13E-01 4,25E+00 3,10E-02 1,11E+00 9,80E-02 1,21E-03 9,03E-07 1,33E-07 0,0 0,0 

2000 0,8082 0,0 0,0 2,65E-03 2,42E-04 1,52E-06 8,84E-01 1,42E+00 2,6743 1,25E-04 2,15E+00 3,06E-01 2,60E+00 9,96E-03 1,14E+00 3,34E-02 1,58E-04 1,41E-07 3,68E-08 0,0 0,0 

1800 0,9473 0,0 0,0 4,41E-04 1,91E-05 6,10E-08 9,17E-01 1,23E+00 2,8433 1,34E-05 2,73E+00 6,95E-01 1,20E+00 2,53E-03 9,20E-01 9,45E-03 1,36E-05 1,48E-08 7,58E-09 0,0 0,0 

1600 0,0 0,8535 0,0 1,64E-05 1,58E-07 0,0 6,62E-01 6,90E-01 3,6478 1,68E-06 3,99E-01 1,19E-01 8,85E-02 5,32E-04 4,26E-02 1,27E-03 7,23E-07 1,91E-09 2,39E-09 0,0 0,0 

1400 0,0 0,9724 0,0 4,26E-07 0,0 0,0 3,30E-01 1,38E-01 4,5319 1,23E-06 3,77E-02 1,11E-02 4,41E-03 1,53E-04 4,30E-04 9,47E-05 8,28E-08 6,73E-10 1,16E-09 0,0 0,0 

1200 0,0 0,9845 2,09E-01 2,79E-09 0,0 0,0 6,87E-02 7,77E-02 4,8536 3,30E-08 4,83E-04 8,63E-05 4,08E-05 1,31E-05 1,70E-06 7,85E-06 1,13E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 0,0 0,9897 1,79E-01 0,0 0,0 0,0 7,19E-03 5,16E-02 4,9412 0,0 1,03E-06 8,34E-08 6,45E-08 4,11E-07 1,13E-09 3,61E-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800 0,0 0,9943 1,03E-01 0,0 0,0 0,0 3,19E-04 2,87E-02 4,9710 0,0 0,0 0,0 0,0 3,56E-09 0,0 5,29E-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 0,0 0,9972 5,02E-02 0,0 0,0 0,0 3,30E-06 1,39E-02 4,9861 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 0,0 0,9990 1,80E-02 0,0 0,0 0,0 2,23E-09 4,99E-03 4,9950 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 0,0 0,9998 3,31E-03 0,0 0,0 0,0 0,0 9,19E-04 4,9991 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



Таблиця 5.2 

Результати випробовування окремих частинок порошків на основі крупнозернистого 

карбіду WC зернистістю 63/50 мкм на статистичну міцність при стиску 

Частинки порошків зернистістю 63/50 мкм 

WC WC(Co) WC(Ni) WC(Cu) WC(Co-Ti) 
WC(Co) WC(Ni) 

Тобр.=1370оС 

1 2 3 4 5 6 7 

Руйнуюче навантаження, Н 

0,86 1,42 0,74 0,55 0,74 0,65 0,62 

0,96 1,46 1,18 0,70 1,30 0,91 1,3 

1,06 1,87 1,25 1,22 1,68 1,08 1,39 

1,13 1,92 1,61 1,32 1,68 1,13 1,42 

1,13 1,99 1,63 1,44 1,70 1,13 1,42 

1,18 1,99 1,66 1,46 1,70 1,18 1,42 

1,20 2,04 1,70 1,49 1,82 1,2 1,56 

1,22 2,14 1,80 1,56 1,87 1,37 1,75 

1,30 2,18 1,85 1,68 1,87 1,61 1,78 

1,37 2,21 1,85 1,73 1,87 1,61 1,78 

1,39 2,26 1,87 1,75 1,99 1,66 1,82 

1,58 2,35 1,99 1,80 2,04 1,8 1,87 

1,63 2,38 1,99 1,85 2,04 1,9 1,9 

1,66 2,47 2,02 1,87 2,09 2,04 2,02 

1,68 2,52 2,02 1,90 2,14 2,09 2,02 

1,70 2,52 2,04 1,94 2,16 2,21 2,02 

1,90 2,59 2,06 1,94 2,21 2,23 2,16 

1,92 2,62 2,11 1,94 2,35 2,28 2,16 

1,94 2,69 2,14 2,14 2,40 2,42 2,26 

1,99 2,78 2,21 2,23 2,50 2,47 2,3 

2,02 2,81 2,23 2,28 2,52 2,47 2,35 

2,21 2,90 2,28 2,47 2,57 2,57 2,38 

2,30 2,98 2,38 2,62 2,62 2,62 2,45 

2,33 3,00 2,42 2,69 2,62 2,69 2,57 

2,35 3,10 2,45 2,78 2,81 2,78 2,62 

2,45 3,12 2,47 2,81 2,86 2,93 2,81 



Закінчення таблиці 5.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Руйнуюче навантаження, Н 

2,47 3,26 2,50 2,83 2,98 3,02 2,95 

2,54 3,36 2,59 2,98 3,00 3,05 3,05 

2,54 3,43 2,69 3,00 3,05 3,19 3,1 

2,57 3,46 2,71 3,02 3,10 3,34 3,12 

2,62 3,48 2,71 3,05 3,12 3,5 3,29 

2,64 3,53 2,98 3,10 3,14 3,53 3,29 

2,69 3,55 3,05 3,14 3,17 3,65 3,34 

2,69 3,60 3,10 3,22 3,29 3,65 3,58 

2,69 3,72 3,14 3,22 3,34 3,7 3,65 

2,71 3,74 3,31 3,24 3,38 4,03 3,74 

2,74 3,86 3,50 3,31 3,53 4,3 3,82 

2,88 3,91 3,60 3,46 3,62 4,46 3,98 

2,90 4,20 3,70 3,53 3,65 4,51 4,13 

3,19 4,46 3,79 3,65 3,77 4,54 4,13 

3,24 4,87 3,94 3,82 3,86 4,56 4,3 

3,24 4,99 4,01 4,10 3,91 4,63 4,49 

3,34 5,14 4,08 4,20 3,94 4,66 4,54 

3,58 5,21 4,20 4,44 3,94 4,75 4,68 

4,06 5,33 4,30 4,51 4,22 4,79 4,85 

4,20 5,42 4,32 4,90 4,75 4,97 4,85 

4,39 6,17 4,49 5,06 5,57 5,5 4,94 

4,63 6,55 4,56 5,38 5,83 6,17 5,02 

5,30 8,88 4,80 5,52 5,98 6,94 5,04 

7,18 15,20 6,94 6,12 6,31 10 7,08 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5.4 

Результати визначення руйнуючого наватаження частинок карбіду вольфраму 

WC/W2C зернистістю 400/315 мкм 

№ п/п Руйнуюче 

навантаження, Н 

Логарифм 

руйнуючого 

навантаження 

№ п/п Руйнуюче 

навантаження, Н 

Логарифм 

руйнуючого 

навантаження 

1 7,00 1,95 26 14,30 2,66 

2 8,00 2,08 27 14,70 2,69 

3 8,33 2,12 28 15,00 2,71 

4 9,00 2,20 29 15,00 2,71 

5 9,67 2,27 30 15,30 2,73 

6 9,67 2,27 31 15,30 2,73 

7 10,00 2,30 32 15,70 2,75 

8 10,00 2,30 33 16,00 2,77 

9 10,00 2,30 34 17,00 2,83 

10 11,00 2,40 35 17,00 2,83 

11 11,70 2,46 36 17,30 2,85 

12 11,70 2,46 37 17,30 2,85 

13 12,00 2,48 38 17,70 2,87 

14 12,30 2,51 39 18,00 2,89 

15 12,30 2,51 40 18,30 2,91 

16 12,30 2,51 41 19,70 2,98 

17 12,30 2,51 42 20,00 3,00 

18 12,70 2,54 43 20,70 3,03 

19 12,70 2,54 44 21,00 3,04 

20 13,30 2,59 45 22,00 3,09 

21 13,3 2,59 46 24,30 3,19 

22 13,70 2,62 47 25,30 3,23 

23 13,70 2,62 48 27,00 3,30 

24 14,00 2,64 49 27,00 3,30 

25 14,00 2,64 50 35,70 3,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5.5 

Результати визначення руйнуючого наватаження частинок карбіду вольфраму 

WC зернистістю 125/80 мкм 

№ 

п/п 

N, Н № 

п/п 

N, Н № 

п/п 

N, Н № 

п/п 

N, Н 

1 0,72 26 2,52 1 0,67 26 3,05 

2 1,15 27 2,52 2 1,44 27 3,19 

3 1,25 28 2,57 3 1,82 28 3,26 

4 1,25 29 2,59 4 2,04 29 3,34 

5 1,34 30 2,76 5 2,09 30 3,50 

6 1,37 31 2,83 6 2,35 31 3,60 

7 1,63 32 3,05 7 2,38 32 3,62 

8 1,68 33 3,07 8 2,38 33 3,77 

9 1,70 34 3,10 9 2,40 34 3,79 

10 1,73 35 3,10 10 2,47 35 3,82 

11 1,75 36 3,12 11 2,47 36 3,91 

12 1,90 37 3,24 12 2,50 37 4,06 

13 1,92 38 3,41 13 2,54 38 4,08 

14 1,94 39 3,53 14 2,57 39 4,13 

15 1,99 40 3,84 15 2,62 40 4,18 

16 2,04 41 4,03 16 2,64 41 4,27 

17 2,04 42 4,15 17 2,71 42 4,39 

18 2,14 43 4,22 18 2,74 43 4,63 

19 2,14 44 4,51 19 2,78 44 4,63 

20 2,30 45 4,56 20 2,78 45 4,70 

21 2,35 46 5,04 21 2,81 46 5,06 

22 2,42 47 6,31 22 2,83 47 5,06 

23 2,47 48 6,65 23 2,88 48 5,11 

24 2,47 49 7,03 24 2,90 49 5,64 

25 2,52 50 9,47 25 3,00 50 6,91 
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