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Досліджено вплив легування на мікроструктуру, фазовий склад та 

властивості сплавів системи WC-W2C, отриманих оплавленням пресовок 

електронним променем та розпиленням електроду, що обертається, 

виготовленого переплавленням суміші порошків в печі Таммана та виливанням 

в графітову форму. 
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Методами оптичної та растрової електронної мікроскопії, кількісного 

рентгенофазового та рентгеноструктурного  аналізів виявлено, що збільшення 

швидкості охолодження під час кристалізації із  розплаву призводить до 

зменшення розміру фазових складових сплаву 20 мас.%WC-80 мас.% W2C, 

збільшення  напружень стиснення в матричній фазі W2C та розтягування у 

включеннях WC,  що призводить до збільшення твердості в 1,5 рази та в 2-4 

рази міцності реліту, що застосовується в промислових масштабах для 

зміцнення деталей машин і механізмів, які працюють в умовах абразивного 

зношування і високих контактних навантажень. 
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Досліджено вплив легуючої добавки молібдену кількістю 5, 10 і 20% (мас.) 

на структуру, напружено-деформований стан, фазовий склад та розмір фазових 

складових в сплавах системи WC–W2C. Встановлено, що добавка молібдену 

кількістю 5% (мас.) підвищує на 30% мікротвердість та у 2–3 рази 

зносостійкість реліту порівняно з нелегованим. Підвищення вмісту молібдену у 

сплавах на основі WC–W2C призводить до зміни фазового складу та збільшення 

напружень стиснення у матричній фазі W2C, а також розтягування у 

включеннях WC, (Mo, W)2C і Mo2C. 
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Досліджено мікроструктуру, морфологію фазових складових, хімічний 

склад та механічні властивості сплавів системи Nb-Si-B, отриманих 

оплавленням пресовок електронним променем. 

 


