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При вирішенні проблем підвищення надійності та довговічності 

пристроїв, оснастки, інструментів, велике значення мають пошук та розробка 

нових захисних покриттів [1-3]. Це дозволить підвищити термін служби 

виробів та продуктивність праці. 

В якості об'єктів дослідження були вибрані сталь У10А та твердий 

сплав ВК6. Для нанесення на поверхню карбідних покриттів використана 

методика дифузійного насичення в закритому реакційному просторі за умов 

зниженого тиску. Як вихідні компоненти використовувались металеві 

порошки (Ti,V,Cr) і деревного вугілля. Процес проводили при температурах 

950 
о
С протягом 2-6 годин. В якості активатора застосовували СCl4 [3].  

Рентгенівські ТіLα-, FeLα- та СКα-спектри було отримано у вакуумі 

10
-6

 мм рт. ст. на спектрометрі РСМ-500 із дифракційною граткою типу 

“ешелет” з радіусом кривизни R = 6026 мм і кількістю штрихів 600 мм
-1

.  

Встановлено, що на поверхні сталі У10А залежно від складу вихідних 

реагентів формуються або однокомпонентні ТіС або багатокомпонентні 

(Ti,V,Сr)С покриття з максимальним вмістом вуглецю відповідно в 

поверхневій і центральній зонах покриттів. Різке зниження вмісту вуглецю в 

поверхневих зонах покриття призводить до розриву Ті−С-зв'язків і впливає 

на істотне звуження ТіLα-смуги в області енергій spd-гібридних зв'язків. Крім 

того, в центральних і внутрішніх зонах покриттів встановлено формування 

зв'язків типу Ті−Fe−С, що відбивається на прифермієвському напливі ТіLα- і 

СКα-смуг. Встановлено, що зміна мікротвердості за товщиною покриттів 

добре узгоджується з розподілом вуглецю. При цьому мікротвердість 

покриття ТіС виявляється вищою, а міцність і напруження відшарування 

нижчими за покриття (Ті,V,Cr)C. 
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