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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Технологічні режи-
ми виготовлення порошкових магнiтно-м'яких мате-
ріалів є одними з важливих факторів, що впливають 
на магнітні характеристики отриманих виробів . При 
цьому, важливу роль у технологічному циклі виго-
товлення порошкових матеріалів, відіграє операція 
отримання порошку, властивості якого впливають 
як на подальші стадії технології, так і на кінцеві 
властивості матеріалу. Хімічний склад і метод виго-
товлення порошків для магнітно-м'яких матеріалів є 
важливим чинником, що впливає на магнітні харак-
теристики отриманих виробів. Від способу отри-
мання порошку залежить щільність, структура, маг-
нітні та фізико-механічні властивості матеріалів. 
Одержання високощільних порошкових виробів із 
композиційних порошків шляхом створення мікро-
шарів на частинках залізного порошку чи його спла-
вів шляхом їхнього плакування, уявляється доціль-
ним і перспективним.  

Відомі розроблювачі і постачальники залізних 
порошків та їх сплавів широко використовують у 
своїх новітніх розробках спеціальні порошки заліза, 

плаковані органічними компонентами [1–3]. Вели-
кий інтерес до порошкових виробів із магнітно-
м’яких матеріалів виявляється з погляду викорис-
тання їх у змінних полях [4]. Для матеріалів, що 
працюють у змінних магнітних полях, визначаючи-
ми властивостями є магнітна проникність і питомі 
магнітні втрати. Величина питомого електричного 
опору визначає граничну частоту, до якої доцільне 
застосування даного матеріалу. З метою підвищення 
питомого електричного опору у матеріали на основі 
залізного порошку вводять легуючі добавки. Але 
традиційно відомі порошкові матеріали на основі 
заліза леговані фосфором, кремнієм, алюмінієм, бо-
ром знаходять обмежене застосування через великі 
магнітні втрати, що виникають у суцільно пресова-
них магнітопроводах [5]. 

Використання шарувато-градієнтних магніто-
проводів, дає можливість керувати не тільки магніт-
ними властивостями, але і електричним опором, що 
необхідно для зниження магнітних утрат на вихор-
цеві струми, що є однією з необхідних умов ефекти-
вної роботи порошкових виробів у змінних полях. 
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Відомо, що керування межею розділення фаз дає 
можливість істотно підвищувати властивості матеріа-
лів. Одним із видів такого керування межею розділен-
ня є створення бар'єрних покриттів на порошках [6, 7]. 
При цьому кожне зерно чи кілька зерен разом покри-
ваються шаром, що надалі є бар'єрним покриттям між 
частинками феромагнітної складової. 

Відома низка методів нанесення металевих і не-
металевих покриттів на порошки, такі як хімічне [8–
12] і електрохімічне осадження [13], напилювання 
[14, 15], випаровування і конденсація у вакуумі [16], 
осадження з парової фази, у тому числі з викорис-
танням методів газотранспортних реакцій, автокла-
вне відновлення металів з одночасним осадженням 
на поверхні введених порошків [17, 18] і низка ін-
ших методів. Проте не всі вони рівною мірою вико-
ристовуються в техніці і промисловості. 

Одним із найбільш розповсюджених методів на-
несення покриттів, є метод хімічного осадження. 
Даний метод відносно недорогим, не потребує спе-
ціального дорогого устаткування, дозволяє одержу-
вати якісні покриття із нікелю, міді, кобальту, хро-
му, що мають високе зчеплення з поверхнею матері-
алу, який покривається.  

На основі всього вищевикладеного метою роботи 
є дослідження процесу отримання композиційних 
залізних порошків із покриттям нікелем для вигото-
влення магнітно-м’яких матеріалів, здатних працю-
вати в змінних полях промислової частоти. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Досліджували процес плакування частинок залізно-
го порошку нікелем шляхом відновлення його солей 
розчинами гіпофосфіту натрію. Як вихідний матері-
ал використаний залізний порошок виробництва Ка-
зеного заводу порошкової металургії ПЖРВ3 200.28 
із розміром часточок 250 мкм і більше. З’ясовано, 
що процес покриття частинок залізного порошку ні-
келем можна проводити як у кислому, так і в луж-
ному середовищі.  

Процес нанесення нікелю шляхом хімічного від-
новлення його солей розчином гіпофосфіту забезпе-
чує можливість отримання рівного по товщині і яко-
сті покриття на усіх ділянках рельєфної поверхні за 
умови доступу до неї розчину (рис. 1). 

Швидкість нанесення нікелю приблизно відпові-
дає швидкості гальванічного процесу, який прохо-
дить при невеликій щільності струму і досягає 20–25 

мкм/год. Покриття, яке утворюється, складається не 
з чистого нікелю, а є складною системою, де поряд 
із нікелем присутні фосфор в кількості від 2 до 15% 
мас. залежно від умов отримання. Наявність фосфо-
ру суттєво змінює властивості покриттів, як фізичні 
(питому вагу, температуру плавлення, магнітні ха-
рактеристики, твердість і ін.), так і хімічні – нікель, 
який хімічно осаджується, має підвищену стійкість 
проти агресивних середовищ порівняно з нікелем, 
який осаджується гальванічним шляхом. 

При отриманні порошку із кислого розчину, пе-
ред процесом плакування порошок заліза знежирю-
вали у бензині, сушили на повітрі і загружали в кис-
лу ванну нікелювання, яка містить в певному спів-
відношенні сірчанокислий нікель, оцтовий натрій та 
гіпофосфіт натрію. Робоча температура процесу 
складала 90–920С. Величина рН=4–4,5 коректува-
лась розчином гідроксиду натрію. Швидкість оса-
дження нікелю складала 8–10 мкм/год. Складність 
процесу полягала у необхідності точного контролю 
температури (не більше 920С), тому що при темпе-
ратурі 950С і більше починається саморозряд гіпо-
фосфіту з миттєвим випаданням темного губчатого 
осаду, який супроводжується викидом розчину з 
ванни. 

Отриманий порошок промивався і висушувався. 
Для підвищення міцності зчеплення поверхневого 
шару з часточкою заліза порошок випалювався у во-
дні при температурі 500 0С протягом 1 години. 

Разом із плакуванням із кислого середовища бу-
ли проведені дослідження з отримання покриття з 
нікелю із використанням лужного середовища, яке 
забезпечується введенням у робочий розчин аміаку. 
Лужний розчин характеризується високою стійкіс-
тю, простотою корегування складу, відсутністю 
схильності до саморозряду і можливістю довготри-
валої експлуатації. 

Донором нікелю був використаний хлористий ні-
кель. Робоча температура процесу складала 80–88 0С, 
швидкість утворення покриття дорівнювала 8–10 
мкм/год. Плакований цим способом порошок також 
треба відпалювати у водні при температурі 5000С 
протягом 1 години. 

На отриманих порошках із використанням стан-
дартних методик досліджені їх основні технологічні 
властивості плинність, насипна щільність, хімічний 
склад (табл. 1). 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Морфологія частинок заліза покритого нікелем при різному збільшенні 
 

Як видно із даних таблиці плакування залізного 
порошку нікелем із лужного середовища забезпечує 
одержання залізо-нікель-фосфорних порошків з 
меншим, порівняно з кислим середовищем, вмістом 

нікелю і фосфору, що особливо помітно після відпа-
лювання порошку. При цьому поліпшується плин-
ність плакованих порошків і зростає їхня насипна 
щільність. 
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Дослідження магнітних характеристик матеріалів 
із композиційних порошків, спресованих під тиском 
800 МПа і спечених при температурі 1200 0С потя-
гом 2 годин, проводили на зразках кільцевої форми 
розміром 35х25х5 мм у постійних полях на вимірю-
вальній інформаційній системі В-5045 балістичним 
методом.  

Для вивчення магнітних характеристик зразків у 
змінних полях використовували ватметрову схему 
вимірювання за допомогою ферометра Ф5 при сину-
соїдальному режимі магнітної індукції. За допомо-
гою ферометра знімалися дані для динамічної осно-
вної кривої намагнічування і визначалися питомі 
магнітні втрати в матеріалі при частоті 50 Гц 
(табл. 2). 

Як видно з представлених даних плакування за-
лізного порошку нікелем закономірно знижує магні-
тну індукцію та магнітну проникність, особливо це 
помітно для зразків із плакованого порошку, отри-
маного із кислого середовища. Така різниця пояс-
нюється більшою кількістю нікелю у порошку 

отриманого кислотним методом (табл. 1). При цьо-
му найбільш суттєве зниження загальних магнітних 
утрат (до 60%) досягається саме при використанні 
залізного порошку плакованого нікель-фосфором із 
кислого середовища. Зниження загальних магнітних 
втрат пояснюється збільшенням питомого електри-
чного опору з 0,11 до 0,16 Ом·мм2/м, через що зни-
жуються втрати на вихорцеві струми. Зміна магніт-
них властивостей матеріалів із плакованих порошків 
пов’язана з утворенням гомогенних твердих розчи-
нів плакуючих добавок у залізі. Треба зазначити, що 
застосування високої температури спікання приво-
дить до зменшення товщини плакуючого шару. Від-
бувається перерозподіл товщини покриття: частина 
атомів металу, що покриває залізну частинку, дифу-
ндує у глибину частинки, тому товщина покриття 
частинок зменшується. Зміна товщини покриття за-
лежить від температурно-часових режимів спікання, 
регулюючи які, можна впливати на магнітні власти-
вості матеріалів. 

Таблиця 1 – Хімічний склад і технологічні властивості порошків плакованих нікель–фосфором 
Хімічний склад по-

рошків 
 

Вид порошку 

Ni P 

Плинність 
с/50 г 

Насипна 
щільність 

г/см3 

Вихідний порошок заліза ПЖРВ3 200.28 – 0,015 30,0 2,92 

ПЖРВ3 200.28 плакований нікель-фосфором із кислого 
середовища  

 
3,6 

 
0,39 

 
29,8 

 
2,96 

ПЖРВ3 200.28 плакований нікель-фосфором із кислого 
середовища після відпалювання 

 
3,6 

 
0,39 

 
28,9 

 
2,98 

ПЖРВ3 200.28 плакований нікель-фосфором із лужного  
середовища 

2,5 0,25 29,5 3,0 

ПЖРВ3 200.28 плакований нікель-фосфором із лужного 
середовища після відпалювання  

 
2,5 

 
0,25 

 
28,3 

 
3,05 

 
Таблиця 2 –  Вплив плакування залізного порошку на щільність зразків та їх магнітні властивості у постій-

ному і змінному полі 
Постійне поле Змінне поле № Склад покриття на частинках 

залізного порошку 
Щільність 
γ, г/см3 

Електричний 
опір,  

Ом·мм2/м 
В2500,  
Тл 

µmax В2500,  
Тл 

Р1,0/50, 
Вт/кг 

1 Залізо ПЖРВ3.200.28 7,25 0,11 1,4 3200 1,22 38 
2 Плакування Ni–P  

(лужний метод) 
7,26 0,13 1,35 1380 1,15 17,5 

3 Плакування Ni–P  
(кислотний метод) 

7,14 0,16 1,22 1300 1,09 13,6 

 
ВИСНОВКИ. Проведені дослідження із нане-

сення нікель-фосфорного покриття на залізний по-
рошок показали ефективність використання його 
для виготовлення магнітно-м'яких матеріалів. Змі-
нами умов хімічного осадження та складу розчину 
можна отримувати композиційний порошок із різ-
ним вмістом нікель-фосфорного покриття, що, в 
свою чергу, впливає на зміну магнітних та електри-
чних властивостей матеріалу. 
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