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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасне машинобу-

дування потребує розробки нових технологій зміц-
нення поверхонь деталей машин та інструменту для 
підвищення їх експлуатаційних характеристик. Еле-
ктроіскрове легування (ЕІЛ) є одним із відомих ме-
тодів поверхневої обробки матеріалів концентрова-
ними потоками енергії [1, 2], основними перевагами 
якого є можливість створення локальних покриттів 
при використанні електродів з будь-яких струмоп-
ровідних матеріалів; висока адгезія основного та 
нанесеного матеріалу; низька енергоємність проце-
су; простота здійснення технологічних операцій та 

інше. За рахунок хімічної, термічної та механічної 
взаємодії електродів та впливу міжелектродного 
середовища на катоді (деталі) формується поверхне-
вий шар зміненої структури. Покращенні властивос-
ті поверхневого шару можуть бути досягнуті за ра-
хунок насичення матеріалу електродів елементами 
втілення та створення в процесі ЕІЛ дрібнодисперс-
них частинок карбідів або нітридів матеріалу легу-
вального електроду. 
Огляд літературних джерел свідчить про те, що 

значна кількість робіт присвячена дослідженню 
структури та властивостей покриттів, отриманих у 
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процесі ЕІЛ на повітрі [1–3], але приділяється недо-
статньо уваги вивченню впливу міжелектродного 
середовища на формування легованого шару.   
Актуальність поставленої задачі зумовлена не-

обхідністю вдосконалення електроіскрової обробки 
шляхом створення умов для інтенсивної взаємодії 
елементів міжелектродного середовища з анодом і 
катодом у процесі ЕІЛ. На основі наших попередніх 
експериментів і даних із літературних джерел [1, 2] 
можна зробити висновок про те, що міжелектродне 
середовище здійснює суттєвий вплив на властивості 
легованих шарів, зокрема на мікротвердість. 
У зв’язку із вищевикладеним метою роботи є до-

слідження впливу складу насичувального міжелект-
родного середовища на структуру, поверхневу мік-
ротвердість сталі Ст.3 та заліза в процесі ЕІЛ цир-
конієм, титаном і хромом. 

 МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 
роботі проведено процеси ЕІЛ зразків зі сталі Ст.3 і 
Fe-армко Zr-, Ti-, Cr-анодами у середовищах: повітря, 
пропан-бутан, аргон, азот, гас, рідкий азот. Обробку 
здійснювали на установці “Элитрон – 22” за сили 
струму розряду 2 – 3 А, напруги в міжелектродному 
проміжку 60 – 70 В, частоти механічних коливань 
аноду 50 Гц, відносної тривалості обробки 3 хвилини.  
Дослідження поверхні сплавів заліза після ЕІЛ 

проводилося методами мікроструктурного, фазового 
рентгенівського та мікродюрометричного аналізу.  
Експериментальні дані, отримані після прове-

дення процесів ЕІЛ заліза анодами з цирконію, ти-
тану та хрому в пропан-бутані, гасі, а також на пові-
трі наведені в табл. 1, з якої видно, що збільшення 
мікротвердості поверхневої зони спостерігається 
після усіх процесів електроіскрової обробки.  

 
Таблиця 1 – Характеристики поверхневих шарів 

Fe-армко після ЕІЛ у середовищах 
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Zr 

повітря 20 30 8 Zr, α-Fe, ZrO2 
пропан-
бутан 45 70 8,5 Zr, ZrC 

гас 25 40 10 Zr, α-Fe,  ZrС 

Ті 

повітря 25 40 6 Ti, α-Fe, TiO2 
пропан-
бутан 40 50 6,9 α-Ti, Fe2Ti, 

TiC 

гас 20 60 5,5 α-Fe, α-Ti, 
Fe2Ti 

Сr 

повітря 20 45 3,5 FeCr, α-Fe 
пропан-
бутан 30 50 4,2 Cr3C2, FeCr 

гас 15 60 4 Cr, Cr7C3, 
FeCr 

Найвищу мікротвердість (10 ГПа) має легований 
шар, одержаний при легуванні заліза цирконієм у 
рідкому міжелектродному середовищі, що містить 
вуглець (гас). Відповідно, найвищий коефіцієнт змі-
цнення поверхні (8,33), розрахований із відношення 
значень максимальної мікротвердості легованого 
шару до мікротвердості нелегованої основи (1,2 
ГПа), буде також для цього ж процесу. Проведення 
ЕІЛ цирконієм у газовому середовищі, що містить 
вуглець (пропан-бутані), призводить до суттєвого 
збільшення товщини легованого шару (45 мкм). При 
цьому глибина зони підвищеної мікротвердості ста-
новить 70 мкм. 
Встановлено, що середовище, яке містить вуглець, 

у процесі електроіскрового легування активніше 
впливає на зростання поверхневої мікротвердості, 
ніж повітряне. На нашу думку, таке підвищення зна-
чень мікротвердості поверхні заліза при ЕІЛ в про-
пан-бутані та гасі, пов’язано з дифузійним насичен-
ням вуглецем розплавленої під дією електричної іск-
ри ділянки матеріалу катоду та матеріалу легувально-
го електроду. В результаті такого процесу утворю-
ються дрібнодисперсні карбіди легувального елемен-
ту та тверді розчини втілення на основі матеріалів 
електродів із подальшим формуванням при надшвид-
кому охолодженні мартенситних структур.  
Після проведення ЕІЛ поверхні сталі Ст.3 у  се-

редовищах повітря, пропан-бутану, аргону, азоту та 
рідкого азоту відмічається загальна тенденція збі-
льшення мікротвердості покриття із закономірним 
зменшенням її значень за глибиною внаслідок зни-
ження концентрації легувального елементу.  
У процесі ЕІЛ на повітрі при незначній тривало-

сті процесу концентрація легувального металу та 
його проникнення вглиб основи настільки невеликі, 
що у поєднанні з інтенсивним окрихченням шару за 
рахунок кисню повітря призводить до монотонного 
зниження мікротвердості за глибиною до зони тер-
мічного впливу. Так, мікротвердість поверхні сталі 
при легуванні цирконієм становить 8,4 ГПа, при 
легуванні титаном – 7,8 ГПа, при легуванні хромом 
– 6,8 ГПа, по закінченні легованого шару – спадає 
до 2,3 ГПа, а при переході до матриці має значення 
1,5 ГПа. 
За даними металографічного аналізу структура 

зміцнених шарів складається з легованого шару та 
зони термічного впливу (ЗТВ). При ЕІЛ цирконієм у 
легованій зоні виявляється складова сірого кольору, 
яка, очевидно, утворилася в результаті насичення 
киснем при обробці на повітрі. Леговані шари хара-
ктеризуються суцільністю та рівномірністю при ле-
гуванні Zr мають товщину до 50 мкм, при легуванні 
Ті – до 20 мкм та при легуванні Cr – 25 мкм. Особ-
ливістю зони термічного впливу протяжністю від 
10 мкм для хромового до 35 мкм для цирконієвого 
покриття є подрібнення зерен. Це може бути 
пов’язано з періодичною дією іскрового розряду в 
процесі короткочасного швидкісного нагрівання і 
наступного швидкого охолодження, що призводить 
до α↔γ перекристалізації, а також до утворення 
твердих розчинів втілення. 
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Легування сталі у середовищі пропан-бутану 
призводить до створення на поверхні покриттів то-
вщиною 40–60 мкм, за якими спостерігається зона 
термічного впливу шириною 3–5 мкм. Найбільшу 
мікротвердість має зразок, легований цирконієвим 
анодом – 10,4 ГПа, а найменшу – легований хромо-
вим анодом – 8,6  ГПа.  
Пошаровий рентгенофазовий аналіз сталі Ст.3 

після ЕІЛ цирконієм у вуглецевому середовищі по-
казав, що на поверхні зразка виявлені фази Zr, ZrС. 
На глибині 30–50 мкм зафіксовані фази Zr, ZrC, α – 
Fe, а починаючи з 60 мкм тільки α – Fe, що відпові-
дає матеріалу основи. 
Результати мікродюрометричного аналізу свід-

чать, що після обробки поверхні сталі цирконієм, 
титаном і хромом у середовищі аргону зростає мік-
ротвердість легованих шарів до значень 7; 7,1 і 
4 ГПа відповідно. 
Мікроструктури поверхневих зон після ЕІЛ цир-

конієм і титаном є нерівномірними за товщиною 
(30 – 55 мкм) легованими покриттями, які мають два 
шари різної травимості (“сірий” та “білий”). Можна 
припустити, що “сіра” складова утворилася з проду-
ктів крихкого руйнування матеріалу аноду. Її тов-
щина складає 25 мкм для титанового покриття та 
40 мкм – для цирконієвого. Легований шар характе-
ризується наявністю тріщин, які утворилися під ді-
єю напружень, викликаних неоднорідністю хімічно-
го складу “сірої” та “білої” ділянок із різними кое-
фіцієнтами термічного розширення. Протяжність 
зони термічного впливу, яка знаходиться між пок-
риттям і матрицею, складає 5 –10 мкм. 
У процесі ЕІЛ сталі хромом в аргоні утворюється 

суцільний, рівномірний шар товщиною 35 – 42 мкм, 
без тріщин і пор. В зоні термічного впливу спостері-
гається подрібнення зерен, що є результатом швид-
кісної кристалізації. 
Легування сталі у міжелектродному середовищі, 

що містить азот призводить до формування суціль-
них і рівномірних покриттів (рис. 1). Товщина таких 
шарів 90 – 100 мкм при ЕІЛ цирконієм, 42 – 45 мкм 
при ЕІЛ титаном та 50 – 55 мкм при ЕІЛ хромом.   

 

 
 
Рисунок 1 – Мікроструктури поверхні сталі Ст.3 

після ЕІЛ титаном у середовищі азоту 
 

Рентгенофазовий аналіз цирконієвого покриття, 
одержаного в процесі ЕІЛ у азоті та рідкому азоті, 
виявив фази: α-Fe, Zr, ZrN, ZrO2. 

Мікротвердість поверхневих ділянок сталі при 
легуванні у середовищі, що містить азот наведена на 
рис. 2 і 3. 
Отримані результати дозволяють зробити висно-

вок про те, що процеси ЕІЛ у міжелектродних сере-
довищах різного складу призводять до зміцнення 
поверхні сталі Ст.3. Порівняльна характеристика 
коефіцієнтів зміцнення легованого шару наведено 
на рис. 4. Найбільший коефіцієнт зміцнення має 
покриття Zr, отримане при легуванні в середовищі 
азоту.  

 

 
 

Рисунок 2 – Розподіл мікротвердості у поверхневих 
шарах сталі Ст.3 після ЕІЛ у середовищі азоту:  

1 – Zr-анод; 2 – Ti-анод; 3 – Cr-анод 
 

 
 

Рисунок 3 – Розподіл мікротвердості у поверхневих 
шарах сталі Ст.3 після ЕІЛ у середовищі рідкого 
азоту: 1 – Zr-анод; 2 – Ti-анод; 3 – Cr-анод 

 
Окрім того, відмічена загальна особливість стру-

ктури поверхневих шарів сталі після ЕІЛ у всіх ви-
користаних середовищах – темнотравлена складова, 
що, ймовірно, пов’язано з підвищеним вмістом вуг-
лецю. Це можна пояснити тим, що перехідні метали 
(аноди), розплавлені під дією іскрового розряду, 
активно взаємодіють з вуглецем, що міститься в 
матриці, з утворенням карбідів.  
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Рисунок 4 – Гістограма коефіцієнтів зміцнення по-

верхні сталі Ст.3 після ЕІЛ у середовищах: 
1 – повітря; 2 – пропан-бутан; 3 – аргон;  

4 – азот; 5 – рідкий азот 
Різниця покриттів за структурою та мікротверді-

стю дозволяє зробити висновок про те, що міжелек-
тродне середовище, яке містить вуглець, азот, ки-
сень, суттєво впливає на ерозію перехідних металів 
(цирконію, титану, хрому) з зв’язку з їхньою підви-
щеною здатністю до розчинення елементів втілення. 
Збільшення мікротвердості легованого шару по-

рівняно з твердістю легувального металу є результа-
том поліморфних перетворень, утворення твердих 
розчинів, інтерметалідів, оксидів, фаз втілення у 
поверхневому шарі катоду в процесі ЕІЛ. 

ВИСНОВКИ. Встановлено, що в процесі ЕІЛ 
цирконієм, титаном та хромом в різних міжелектро-
дних середовищах відбувається зміцнення поверх-
невих шарів на сплавах заліза. Найбільшу мікротве-
рдість (10 – 11 ГПа) мають цирконієві покриття, 
одержані в середовищі пропан-бутану, гасу, азоту та 
рідкого азоту. Це може бути пов’язано з утворенням 
у них карбідів, нітридів, а також інтерметалідів ма-
теріалів електродів.   

Виявлено, що ЕІЛ цирконієм у середовищі азоту 
дає змогу отримати на сталі суцільні рівномірні за 
товщиною леговані шари завтовшки до 100 мкм. 
Відповідно до зростання здатності елементів ле-

гувальних електродів утворювати карбіди або ніт-
риди мікротвердість поверхневих шарів після елект-
роіскрової обробки відповідними анодами збільшу-
ється у порядку Cr – Zr – Ti. 
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