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Проведено експериментальні дослідження структури та мікротвердості покриттів, отриманих методом ком-

бінованої обробки: електроіскрового легування алюмінієм із наступною імпульсною лазерною обробкою з 
оплавленням поверхневого шару титанового сплаву ВТ1–0. Показано, що наступна лазерна обробка після елек-
троіскрового легування дозволяє підвищити мікротвердість поверхневого шару у 1,2…2 рази, отримати більш 
протяжні (80…120 мкм) і суцільні шари. Показано, що такі покриття можуть використовуватися в медичному 
приладобудуванні як біосумісні захисні покриття. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний світ 

вимагає від людства життя на шаленій швидкості та 
з максимальними навантаженнями, тому і не дивно, 
що організм багатьох сучасних людей протягом 
життя вимагає заміни зношених природних частин 
тіл. В останні 20 років усе більше обертів набирають 
такі наукові сфери як генна інженерія, пластична 
хірургія та величезна міждисплінарна область 
досліджень – біосумісні матеріали. Тільки впродовж 
останніх 30 років у цій сфері було використано 
понад 40 різноманітних матеріалів (кераміка, 
метали, полімери) для медичної інженерії та 
приладобудування [1]. 
У більшості випадків біосумісність металічних 

матеріалів досягається нанесенням тонкого шару 
покриття на поверхню матеріалу–основи [2, 3]. Для 
того, щоб досягти вищевказаних показників 
використовують різні види обробки поверхні, 
зокрема високоенергетичні імпульсні та 
вакуумноплазмові [4] методи обробки матеріалів. 
Сучасні методи отримання біосумісних металевих 
покриттів мають ряд недоліків, при цьому 
малодослідженими залишаються високоенергетичні 
методи для отримання біосумісних покриттів, такі 
як електроіскрове легування [5] та лазерна обробка 
[6, 7]. У цьому випадку малодослідженими є також 
фізичні, механічні та трибологічні характеристики 

цих покриттів, без аналізу яких неможливе 
отримання покриттів нового покоління 
конструкційних і функціональних матеріалів. Отже, 
тема дослідження є сучасною та актуальною. 
Метою роботи є дослідження структури, 

фазового складу та мікротвердості біосумісних 
покриттів отриманих методами комбінованої 
обробки: електроіскровим легуванням алюмінієм на 
повітрі та наступної лазерної обробки титанового 
сплаву ВТ1–0. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Для визначення впливу параметрів комбінованої 
обробки (електроіскрове легування та лазерна обро-
бка) на структуру легованого покриття титанового 
сплаву ВТ1–0, було проведено мікродюрометрич-
ний, мікроструктурний та електронномікроскопіч-
ний аналіз.  
Для отримання на поверхні титану окислів алю-

мінію, було проведено електроіскрове легування 
титанового сплаву ВТ1–0 алюмінієвим анодом – на 
повітрі. Також було проведено лазерну обробку на 
повітрі для гомогенізації хімічного складу і зняття 
внутрішніх напружень у легованому шарі. 
Алюміній для титана виступає як легуючий еле-

мент, який підвищує температуру поліморфного 
α→β перетворення титану та є α-стабілізатором. 
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Таким чином, при легуванні титану, алюміній утво-
рює в титані твердий розчин. 
У результаті електроіскрового легування повер-

хні титанового сплаву ВТ1–0 алюмінієм було отри-
мано структуру, яка складається з поверхневого ле-
гованого шару та перехідної зони (рис. 1). Ці зони 
можна виявити на непротравленому шліфі.  
При обробці травником, до складу якого входять 

плавикова кислота та гліцерин, було виявлено мік-
роструктуру поверхневого шару сплаву, яка харак-
теризувалася переходом від більш світлих срібляс-
тих зерен легованого шару до більш темних зерен 
зони термічного впливу та основи (рис. 2). 
Розподіл мікротвердості за глибиною зразка від-

бувається наступним чином – у легованому шарі 
мікротвердість має значення 1,3…1,4 ГПа. У дифу-
зійній зоні відбувається незначне підвищення (до 3 
ГПа для зразка, легованого впродовж 300 с (5 хв), і 
до 5 ГПа для зразка, легованого впродовж 180 с (3 
хв)), яке розповсюджується також і на зону терміч-
ного впливу (рис. 3, 4). Мікротвердість основи (ви-
хідного матеріалу) складає близько 1,7..1,8 ГПа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура нетравленого зразка титано-
вого сплаву ВТ1–0, ЕІЛ на повітрі: анод – Al;  

I = 1,8..2 A; V = 60..70 B; τ = 180 с (3 хв) 
 

 
 

Рисунок 2 – Мікроструктура (хімічне травлення: 
плавикова кислота у гліцерині) титанового сплаву 
ВТ1–0 після ЕІЛ на повітрі анод – Al; I = 1,8..2 A;  

V = 60..70 B; τ = 300 с (5 хв) 

 
Рисунок 3 – Розподіл мікротвердості у поверхне-
вому шарі зразка ВТ1–0 ЕІЛ на повітрі:  

анод – Al; I = 1,8..2 A; V = 60..70 B; τ = 300 с (5 хв) 

 
 

Рисунок 4 – Розподіл мікротвердості у поверхне-
вому шарі зразка, ВТ1–0 ЕІЛ на повітрі:  

анод – Al; I = 1,8..2 A; V = 60..70 B; τ = 180 с (3 хв) 
 
Можна припустити, що зростання твердості зу-

мовлено тим, що у складі ЕІЛ покриттів, окрім ком-
понентів основи та легуючого елементу, можуть 
спостерігатися продукти взаємодії із киснем, азотом 
і вуглецем (CO2) повітря протягом часу обробки. 
Після попереднього легування алюмінієм за до-

помогою електроіскрового легування було прове-
дено лазерну обробку на повітрі зразків титанового 
сплаву ВТ1–0. Внаслідок такої обробки на поверхні 
спостерігаються зони лазерної дії (рис. 5–7). 
Структура лазерно-легованого шару зразка ВТ1–0 

(рис. 5) характеризується сірим кольором із тем-
ними вкрапленнями і білим шаром по границі, яка 
обмежує лунку після лазерної обробки. Згідно до 
результатів мікродюрометричного аналізу побудо-
вано криві розподілу мікротвердості (рис. 8–10).  

 

 
 

Рисунок 5 – Мікроструктура поверхневого шару 
зразка ВТ1–0, хімічне травлення – плавикова кислота 
у гліцерині, ЕІЛ на повітрі: анод – Al; I = 1,8..2 A;  

V = 60..80 B; τ = 300 с (5 хв), наступна ЛО: Wp=2,6 
ГВт/м2 

 

 
 

Рисунок 6 – Структура поверхневого шару зразка 
ВТ1–0, ЕІЛ на повітрі: анод – Al; I = 1,8..2 A;  
V = 60..80 B; τ = 300 с (5 хв), наступна ЛО:  

Wp=5 ГВт/м2 

20 мкм 

20 мкм 

50 мкм 

50 мкм 
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Рисунок 7 – Структура поверхневого шару зразка 
ВТ1–0, ЕІЛ на повітрі: анод – Al; I = 1,8..2 A;  

V = 60..80 B; τ = 180 с (3 хв) наступна ЛО: Wp=5 
ГВт/м2 

 

 
Рисунок 8 – Розподіл мікротвердості в поверхневому 
шарі зразка, ВТ1–0 ЕІЛ на повітрі: анод – Al; I = 1,8..2 A;  

V = 60..80 B; τ = 300 с (5 хв) ЛО: Wp=2,6 ГВт/м2 
 

Аналіз кривої мікротвердості показує, що в лазе-
рно-легованому шарі відбувається рівномірний роз-
поділ мікротвердості (≈5,5 ГПа) зі значним знижен-
ням значень у зоні термічного впливу (до 2 ГПа) і 
подальшим плавним зниженням до значень мікрот-
вердості вихідного матеріалу (≈1,75 ГПа). 
Глибина лазерно-легованого шару для зразка після 

ЕІЛ на повітрі (анод – Al; I = 1,8..2 A; V = 60..80 B;  
τ = 300 с (5 хв)) та наступної ЛО (Wp=5 ГВт/м2) 
складає близько 150 мкм (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Розподіл мікротвердості в поверхне-

вому шарі зразка; ВТ1–0 ЕІЛ на повітрі: анод – Al;  
I = 1,8..2 A; V = 60..80 B; τ = 300 с (5 хв)  

наступна ЛО: Wp=5 ГВт/м2 

 

 
Рисунок 10 – Розподіл мікротвердості у поверх-

невому шарі зразка, ВТ1–0; ЕІЛ на повітрі: анод – 
Al; I = 1,8..2 A; V = 60..80 B; τ = 180 с (3 хв)  

наступна ЛО: Wp=5 ГВт/м2 

На основі цих даних можемо отримати порівня-
льну діаграму коефіцієнтів зміцнення (рис. 11) для 
зразків, що оброблювалися протягом 300 с (5 хв) і 
180 с (3 хв), враховуючи також показники після ЕІЛ. 

 

 
 

Рисунок 11 – Порівняльна діаграма коефіцієнтів зміц-
нення для зразків зі сплаву ВТ1–0 після ЕІЛ (анод – Al; 

I = 1,8..2 A; V = 60..80 B) і для комбінованого типу 
обробки ЕІЛ+ЛО (Wp=5 ГВт/м2) при різній тривалості 

ЕІЛ алюмінієм 
 
Цікавим є те, що коефіцієнт зміцнення після ЛО 

для зразка, попередньо легованого алюмінієм під 
час електроіскрової обробки протягом 300 с (5 хв), є 
вищим за коефіцієнт зразка оброблюваного 180 с 
(3 хв), навіть при тому, що коефіцієнт зміцнення 
після ЕІЛ у першого менше.  
Очікується, що у складі лазерно-оплавлених ЕІЛ 

покриттів окрім з’єднань, утворених при взаємодії 
легуючих компонентів та основи, можуть утворити-
ся продукти взаємодії з киснем, азотом і вуглецем 
(CO2) повітря протягом лазерного оплавлення та 
попередньої електроіскрової обробки. 
Таким чином, можна зробити висновок, що поєд-

нання ЕІЛ алюмінієм і наступної ЛО для зразків ти-
танового сплаву ВТ1–0 дає високі коефіцієнти змі-
цнення та збільшення протяжності зони покриття. 

Електронна мікроскопія. Було проведено аналіз 
поверхневих шарів зразка титанового сплаву ВТ1–0 
після комбінованої обробки: ЕІЛ та наступної ЛО за 
допомогою растрової електронної мікроскопії 
(РЕМ). За результатами даного аналізу було визна-
чено, що після ЕІЛ+ЛО обробки легований шар має 
товщину близько 40 мкм (рис. 12).  
Спостерігається виділення двох видів дисперс-

них частинок в межах легованої зони – це частинки, 
що мають округлу форму (∅ ≈ 1…2 мкм) (рис. 13) 
та частинки у вигляді дисперсних дендритів, в яких 
довжина за вертикаллю сягає близько 4…5 мкм, а 
довжина горизонтального перетину приблизно 2…3 
мкм (рис. 14). Частинки у вигляді дисперсних сис-
тем дендритів не мають чуткої орієнтації, а розта-
шовані у хаотичному порядку. 

 

 
 

Рисунок 12 – Мікрофотографія на РЕМ мікроструктури 
поверхневого шару зразка ВТ1–0 у вторинних електро-
нах, ЕІЛ на повітрі: анод – Al; I = 2..2,5 A; τ=300 с (5 хв) 

та наступної ЛО на повітрі (Wp=2,6 ГВт/м2) 

100 мкм 
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Рисунок 13 – Мікрофотографія на РЕМ ділянки по-
верхневого шару зразка ВТ1–0 у вторинних елект-
ронах, ЕІЛ на повітрі: анод – Al; I = 2..2,5 A; τ=300 с 
(5 хв) та наступної ЛО на повітрі (Wp=2,6 ГВт/м2) 

 
Більш темний колір на мікрофотографіях, отри-

маних у вторинних електронах, відповідає вмісту 
більш легкого елементу – алюмінію. Можна припус-
тити, що вздовж всього об’єму легованого шару 
алюміній розподілився приблизно рівномірно.  
Також спостерігається світлотравлена перехідна 

зона суцільного характеру шириною 5…10 мкм. 
 

 
 

Рисунок 14 – Мікрофотографія на РЕМ поверхне-
вого шару зразка ВТ1–0 у вторинних електронах, 
ЕІЛ на повітрі: анод - Al; I = 2..2,5 A; τ=300 с (5 хв)  

та наступної ЛО на повітрі (Wp=2,6 ГВт/м2) 
 
ВИСНОВКИ 1. Згідно з результатами дослі-

дження можна відмітити, що використання лазерної 
обробки після електроіскрового легування дозволяє 
суттєво (у 1,2…2 рази) підвищити мікротвердість 
поверхневого шару, отримати більш протяжні 
(80…120 мкм) і суцільні шари.  

2. Комбінована обробка, що включає електроіск-
рове легування алюмінієм титанового сплаву ВТ1–0, 
та наступна лазерна обробка може бути першим 
етапом формування багатошарових покриттів. Дру-
гим етапом планується формування на поверхні ша-
ру нітриду алюмінію. Такі покриття можуть викори-
стовуватися в медичному приладобудуванні як біо-
сумісні захисні покриття. 
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