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Актуальність теми: 

   Однією з найбільш важливих задач технічного прогресу є необхідність і 

забезпечення довговічності та надійності деталей машин та інструменту, що  

працюють в складних умовах експлуатації, шляхом зміцнення поверхневого 

шару  виробів. Розробка методів і технологій нанесення захисних покриттів на 

робочій поверхні та підвищення фізико – механічних характеристик отриманих 

шарів є  дуже важливим завданням. 

    Електроіскрове легування (ЕІЛ) є ефективним методом модифікації хімічного 

складу, структурно-фазового стану і властивостей поверхневих шарів металевих 

матеріалів, який оснований на використанні концентрованих потоків 

електричної енергії при протіканні імпульсних розрядів в між електродному 

середовищі і  полярного перенесення матеріалу аноду на поверхню катоду 

(деталі). 

 



Метою роботи  є дослідження впливу технологічних параметрів на 

мікроструктуру та властивості електродів з різним вмістом WC 

Практичне значення: 

Досліджені сплави, після процесу електроіскрового легування 

набувають властивостей, які слугують для продовження строку 

існування деталей машин та механізмів, особливо тих, що працюють в 

складних умовах експлуатації. Завдяки легуванню можливо отримувати 

покриття необхідного складу та товщини, що важливо для відновлення 

розмірів інструментів після їх зношування. 

 



ВИБІР МАТЕРІАЛІВ 

Тверді сплави на основі карбіду вольфраму широко 

використовуються для електроіскрового легування та є 

традиційним електродним матеріалом. Вони мають високі 

значення твердості і міцності та виготовляються 

переважно методом рідкофазного спікання в вакуумі чи 

водні. При цьому не припиняються роботи зі створення в 

них ультра дрібнозернистої структури, для чого метод 

твердофазного високоенергетичного ударного пресування 

є більш перспективним, тому що дозволяє запобігти появі 

рідкої фази та інтенсивному росту карбідних зерен.  

Для проведення досліду була вибрана стандартна суміш 

порошків WC+20 (мас.%) Co та порошкова суміш WC+40 

(мас.%) Co. 
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Вихідна порошкова суміш WC+40 

(мас.%) Co 

 

ВК40 

Поверхня зразків сплаву ВК40 
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  No.  Fe Мас.% W     Мас. % C Мас. % Co Загальн.% Сплав 

    1 2.742 53.271 1.640 41.915 99.568 ВК20 

    2 1.634 68.669 1.880 27.916 100.099 ВК20 

    3 1.919 54.529 1.711 41.343 99.502 ВК20 

    4 1.938 55.397 1.832 40.605 99.772 ВК20 

    5 4.762 54.019 2.112 39.864 100.057 ВК20 

    6 9.796 66.591 3.994 20.796 100.077 ВК40 

    7 1.189 88.915 7.288 3.313 100.005 ВК40 

    8 0.898 69.098 3.042 27.066 100.004 ВК40 

    9 2.463 52.525 3.943 40.306 99.237 ВК40 

   10 0.128 89.791 7.196 3.726 100.041 ВК40 

   11 1.950 44.532 5.637 49.176 100.095 ВК40 

   12 0.126 90.731 6.449 2.225 99.531 ВК40 

Мін. 0.126 44.532 1.640 2.225     

Макс. 9.796 90.731 7.288 49.176     

Середн. 2.462 65.672 3.894 
28.188 

    

Елементний склад покриттів з ВК20 та ВК40 



Переріз покриття з ВК20  



 

 
                                                                                          

 Висновки 
Таким чином, дослідження структури і механічних властивостей 

твердого сплаву WC+20 (мас.%) Co, отриманого нетрадиційним 

способом в діапазоні температур твердофазного спікання показує: 

у твердій фазі можна отримати практично безпористі зразки і 

зберегти більш дрібну структуру; 

механічні властивості зразків, отриманих ударним спіканням у 

твердій фазі, мають високий рівень, який не поступається рівню 

властивостей зразків після рідкофазного спікання, а деякі 

характеристики (межа міцності при згині) мають більш високі 

значення; 

твердофазне ударне спікання забезпечує утворення міцних 

міжфазних границь за дуже короткий (тисячні долі секунди) час 

ущільнення, що побічно підтверджується рівнем майже всіх 

механічних властивостей; 
 



Дослідження структури і механічних властивостей твердого 

сплавa WC+40 (мас.%) Co, отриманого нетрадиційним способом в 

діапазоні температур твердофазного спікання показує:  

сплав на основі карбіду вольфраму з вмістом кобальтової фази 

в області 50 об. % Можна отримати практично щільним і з міцними 

кордонами при температурі ударного ущільнення 1150 оС. При 

цьому зберігається дрібніша структура зразків;  

механічні властивості зразків, отриманих ударним спіканням у 

твердій фазі в діапазоні температур 1150-1250 оС, досягають 

високого рівня, який не поступається рівню властивостей зразків 

після рідкофазного спікання, а деякі характеристики (межа 

міцності при згині) мають більш високі значення;  

дрібнозернисті сплави ВК з досить високим вмістом кобальту і 

з рівномірним розподілом карбідних частинок мають більш високі 

характеристики і роботу руйнування, ніж грубозернисті сплави з 

меншим вмістом кобальту. 
 



Дякую за увагу! 


