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НТУУ «КПІ», Київ, Україна
Исследованы особенности формирования структуры,
фазового состава и свойств хромовых покрытий, полученных
методом электроискровой обработки. Показана перспективность
применения электроискровых хромовых покрытий для деталей
полиграфического режущего инструмента.
The features of structural formation, phase composition and properC
ties of chromium coatings produced by electric spark treatment
method have been researched. A prospect of application the electric
spark chromium coatings for parts of polygraphic cutting tools
has been shown.
Постановка проблеми
Питання підвищення надійності і
довговічності деталей, вузлів, ви
робів з розвитком сучасної техніки
стають все більш актуальними. Це
висуває перед ученими завдання
пошуку нових шляхів досягнення
тривалої і стабільної роботи виро
бів.
Довговічність і надійність робо
ти у багатьох випадках забезпе
чується здатністю деталей і вузлів
чинити опір зносу при будьяких
видах контактної взаємодії. Це по
вною мірою відноситься як до дета
лей складного багатофункціональ
ного устаткування, приладової тех
ніки, так і до більш простих деталей
і виробів, що піддаються фрикцій
ному впливу. До такого типу дета
лей відносяться різноманітні полі
графічні інструменти — паперо
різальні і текстильні різальні ножі,
висічні лінійки тощо, котрі працюють
в режимах сухого тертя та ударно
абразивного зношування. Зазна
чені деталі внаслідок багатоцикло
вої дії навантажень піддаються різ
кому зношування різальних кромок.

Вказані інструменти за таких
умов роботи повинні мати високу
зносостійкість різальних кромок в
процесі різання паперу, картону,
шкіри, тканини тощо. Крім цього
необхідно підкреслити, що забезпе
чення низької собівартості вихід
ного матеріалу та технології зміцнен
ня такого роду деталей сприятиме
суттєвому спрощенню впровад
ження нових методів підвищення
зносостійкості.
Особливістю роботи поліграфіч
них інструментів є ударний харак
тер прикладених навантажень, які
зростають і знижуються за дуже ко
роткий проміжок часу і по суті но
сять імпульсний характер.
В теперішній час перелічені по
ліграфічні інструменти, насампе
ред, ножі виготовляються із нер
жавіючих або термічно оброблених
вуглецевих і легованих інструмен
тальних сталей, у багатьох випад
ках імпортного виробництва. Вуг
лецеві інструментальні сталі після
відповідної зміцнюючої термічної
обробки мають високу (58—60
HRCе) твердість [1], що дозволяє
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забезпечити достатню зносостій
кість інструменту. Проте вказані
сталі схильні до інтенсивного окис
лення у вологій повітряній атмо
сфері, особливо при використанні
поліграфічного інструменту в цехо
вих умовах.
Неіржавіючі леговані сталі для
такого інструменту позбавлені по
дібного недоліку — вони мають ви
соку корозійну стійкість у вказаних
умовах, але зносостійкість їх знач
но поступається вуглецевим інст
рументальним сталям [2]. Тому
завдання продовжити термін служ
би подібних виробів, захистити їх
від зносу і водночас забезпечити
можливість використання вітчизня
них матеріалів як альтернативу ім
портним є актуальним і вимагає про
ведення додаткових досліджень.
Аналіз попередніх досліджень
Шляхи підвищення поверхневої
міцності, зносостійкість деталей
досить широко досліджені [3, 4] і
знайшли своє застосування в прак
тиці.
До ефективних методів підви
щення зносостійкості деталей ма
шин належать поширені технології
нанесення захисних покриттів — це
електролітичні покриття, наплав
лення, лазерна обробка, різні види
поверхневого легування, хіміко
термічна обробка, плазмове напи
лення і ряд інших [5—9].
Вказані методи забезпечують
значне підвищення зносостійкості
деталей в різних умовах роботи, що
істотно продовжує термін служби
виробів (у ряді випадків від 3 до 8
разів) [4]. Проте, разом з безпе
речними позитивними сторонами,
згадані способи підвищення по
верхневої міцності і зносостійкості
мають ряд істотних недоліків. На
приклад, покриття, отримані тер
момеханічними методами, є пори
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стими (цей недолік притаманний
також електролітичним покриттям),
мають не достатньо міцне зчеплен
ня з основою.
Електрофізичні, термомеханічні,
плазмові, детонаційні покриття, ла
зерна обробка є вельми дорогими
і, у ряді випадків, неекономічними
способами зміцнення. Істотне за
бруднення навколишнього середо
вища відбувається в результаті за
стосування електролітичних, хіміч
них, електрохімічних методів нане
сення покриттів. Крім того, вказані
методи завдають серйозної шкоди
здоров’ю людини.
Перераховані обставини послу
жили підставою для проведення
досліджень, спрямованих на пошук
ефективних, економічних і безпеч
них шляхів підвищення зносостій
кості поліграфічного різального
інструменту.
Мета роботи
Метою роботи є дослідження
технології одержання, металог
рафічної структури і властивостей
функціональних покриттів на основі
хрому для деталей поліграфічної
техніки.
Результати проведених
досліджень
Широко відомий [10, 11] спосіб
електроіскрового зміцнення ріжу
чого інструменту нанесенням твер
досплавних матеріалів (типа Т15
К6, Т30К4, ВК6, ВК8, ВК16 і ін.) на
ріжучу кромку. З цією метою роз
роблені і випускаються промисло
во ряд установок як з ручним, так і з
автоматичним нанесенням покрит
тя. Даний метод обробки відріз
няється простотою, надійністю і
ефективністю, і, окрім цього, є еко
логічно чистим для людини і навко
лишнього середовища.
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Рис. 1. Загальний вигляд (зверху) електроіскрових хромових покриттів, ×450:
а — режим 1; б — режим 2; в — режим 3 (автоматичний);
г — режим 4 (автоматичний)

Тому можливість застосувати
метод електроіскрової обробки де
талей поліграфічного обладнання
для підвищення їх зносостійкості
виявилася вельми привабливою.
Як матеріал зносостійкого по
криття був вибраний хром, що ши
роко і ефективно застосовується
для здійснення хромування (як ди
фузійного, так і гальванічного) і по
зитивно зарекомендував себе з
точки зору опору зносу [1, 12].
В процесі проведення експери
ментів використовувалися промис
лові установки для електроіскрової
обробки «Елитрон24А» і «Елфа541».
Зразки для нанесення покриття
виготовлялися із сталі У8 розміра
ми 10×10×10 мм.
Електроди з литого хрому вирі
залися на електроерозійній устано
вці розмірами 2×3×40 мм.

При проведенні досліджень були
вибрані наступні режими електроіск
рового нанесення хромових покриттів:
1 режим: — електрична ємкість
— 40 мкф;
— сила струму — 60 А;
— вібрація електроду — 390 Гц.
2 режим: — електрична ємкість
— 80 мкф;
— сила струму — 60 А;
— вібрація електроду — 390 Гц.
3 режим: — електрична ємкість
— 150 мкф;
— сила струму — 60 А;
— вібрація електроду — 200 Гц;
4 режим: — електрична ємкість
— 300 мкф;
— сила струму — 60 А;
— вібрація електроду — 95 Гц.
Час обробки поверхні зразка у
всіх випадках був однаковим і
складав 4—5 хв.
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Рис. 2. Електроіскрові хромові покриття на сталі У8, отримані за режимами,
×300: а — режим 1; б — режим 2; в — режим 3; г — режим 4

Після нанесення хрому на зраз
ки були проведені металографічні
дослідження отриманих за вказа
ними режимами покриттів. Загаль
ний вигляд покриттів (зверху),
рівномірність їх накладення пока
зані на рис. 1.
З рис. 1 видно, що більш рівно
мірне покриття на зразках спосте
рігається при збільшенні електрич
ної ємності, навіть у випадках зни
ження величини вібрації хромового
електроду, яка характеризує часто
ту його зіткнень з поверхнею зраз
ка (рис. 1 в, г). Крім того, нанесен
ня покриття в автоматичному ре
жимі (рис. 1 в, г) забезпечує отри
мання рівномірного шару вздовж
всієї поверхні зразка. Це виразно
спостерігалося і на поперечних
шліфах (рис. 2), виготовлених для
дослідження товщини і мікротвер
дості покриттів.
Товщина шару складала (залеж
но від режиму нанесення) 10—15

124

мкм, мікротвердість покриттів зна
ходилася в діапазоні 10—11 ГПа.
Враховуючи, що для хрому хара
ктерним є його достатньо висока
спорідненість до кисню [13] і ця
властивість може негативно позна
читися на якості шару, представля
ло інтерес вивчення фазового
складу отриманих покриттів.
Рентгенофазовий аналіз здій
снювали з використанням дифрак
тометра ДРОН4С01 в хромовому
випромінюванні з довжиною хвилі
λCr = 2,29092 Å, кутові відстані зна
ходилися в діапазоні від 30 до 100
град. Загальний вигляд типової
рентгенограми електроіскрового
хромового покриття зображений
на рис. 3.
Розрахунки міжплощинних від
станей при розшифровці рентгено
грам дозволили виявити, що неза
лежно від режимів нанесення у всіх
випадках електроіскрові покриття
однофазні і складаються тільки з
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Рис. 3. Рентгенограма електроіскрового хромового покриття

хрому з ГЦКграткою (а = 4,5880
Å). Оксиди хрому ні при одному з
режимів обробки не були виявлені,
що, ймовірно, пов’язано з коротко
часністю процесу і малим часом
взаємодії шару покриття з киснем
повітря навіть при інтенсивних ре
жимах нанесення.
В результаті цього отриманий
шар хрому не окрихчується, зали
шаючись достатньо пластичним,
про що побічно свідчить відсутність
тріщин навколо відбитків піраміди
при вимірюванні мікротвердості
(рис. 2, г).
Для оцінки зносостійкості отри
маних електроіскрових покриттів
проводили випробування на зно
шування з використанням машини
тертя Х4Б при навантаженні до
1,0 МПа, швидкості тертя 0,5 м/с.
Для порівняння за аналогічних
умов здійснювали випробування
зразків із сталі У8 (58—60 HRCе)
без покриття.
Результати випробувань на зно
шування, а також параметри відно
сного збільшення зносостійкості

зразків з хромовим електроіскровим
покриттям, отриманим за різними
режимами, наведені в таблиці.
Аналізуючи дані таблиці, видно,
що найбільший приріст зносостій
кості спостерігається у зразків з
хромовим електроіскровим по
криттям, нанесеним за режимом 4,
що пов’язано з отриманням найк
ращої якості шару за даних умов
обробки. Але навіть при менш жор
стких режимах нанесення покрит
тя, а також в умовах отримання ша
ру при ручному режимі обробки
спостерігається вельми значне
збільшення зносостійкості зразків
в порівнянні із зразками без по
криття (див. табл.).
Слід зазначити, що при прове
денні випробувань хромованих
зразків на стирання випадків від
шаровування покриттів не зафіксо
вано, що, ймовірно, пов’язано з
протіканням мікродифузійних про
цесів на межі шарпідкладка при
достатньо інтенсивних електрич
них режимах обробки.
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Результати порівняльних триботехнічних випробувань
хромових електроіскрових покриттів і підкладки із сталі У8

№№ зразків

Величина зносу,
М, мг

Середня величи
на зносу,
Мсер., мг

Відносне
збільшення
зносостійкості,
ω, %

1

11
12
13
14
15

0,00180
0,00160
0,00160
0,00190
0,00155

0,00169

19,14

2

21
22
23
24
25

0,00135
0,00130
0,00160
0,00155
0,00175

0,00151

27,75

3

31
32
33
34
35

0,00154
0,00132
0,00135
0,00130
0,00140

0,00138

33,97

4

41
42
43
44
45

0,00137
0,00115
0,00135
0,00125
0,00115

0,00125

40,20

Зразки із сталі
У8 без покриття
(підкладка)

1
2
3
4
5

0,00210
0,00200
0,00200
0,00215
0,00220

0,00209

—

Режим
нанесення

Примітка: збільшення зносостійкості (ω) зразків з покриттям розраховували із
співвідношення: ω = (1 – Мсер.зр/Мсер.підл.) × 100 %.

Висновки
За результатами проведених
досліджень можна зробити ряд
висновків:
1. Електроіскрова обробка може
бути ефективно використана для
нанесення хромового покриття на
різальні кромки деталей полігра
фічного інструменту, що забезпе
чує значне збільшення зносостій
кості деталей.
2. Технологія електроіскрового
нанесення хрому відрізняється
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простотою, короткочасністю, а та
кож економічністю унаслідок вико
ристання серійного промислового
устаткування, що не вимагає до
даткових капіталовкладень. Окрім
цього, використання даної техно
логії дозволяє виключити операції
термічної обробки інструменту і
скоротити пов’язані з нею витрати.
3. Змінюючи режими електро
іскрової обробки, можна керувати
якістю хромового покриття на де
талях — товщиною, рівномірністю
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нанесення шару, і, як наслідок, зно
состійкістю. Так, при нетривалому
часі обробки (4—5 хв.), варіюючи
параметрами електричної ємності і
вібрації електроду, можна отриму
вати щільні, завтовшки до 15 мкм
хромові шари, що забезпечують
високу міцність зчеплення з під
кладкою і зносостійкість.
4. Нанесення хромового по
криття на деталі різального полі
графічного інструменту методом
електроіскрової обробки забезпе

чує проведення екологічно чистого
(в порівнянні з гальванічним мето
дом) і дешевшого (в порівнянні з
дифузійним хромуванням) проце
су.
5. Отримані електроіскровим
методом хромові покриття відріз
няються високою твердістю і зно
состійкістю, що дозволяє їх реко
мендувати для промислового ви
користання, як ефективний спосіб
підвищення довговічності полігра
фічного різального інструменту.
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