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МЕТОДИКА НАНЕСЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ШЛЯХОМ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ 

 
Покриття з використанням вольфрам-карбідів (WC) і рідкоземельними домішками є одними з найпоширеніших при 

виготовленні інструментів, що вимагають високої твердості, корозійної стійкості, зносостійкості. Останнім 

часом цей тип покриття знайшов широке застосування для захисту деталей літаків. Це покриття наноситься на 

елементи електрогідравлічних систем управління літаками, шасі літаків, підшипники реактивних двигунів, вали 

турбін. Він забезпечує кращий захист від зносу, ударних навантажень, корозії. 

Вакуумні методи нанесення карбідів вольфраму полягають в розпилюванні мішеней з вольфраму з додаванням 

карбідоутвороючого газу, або безпосереднім розпиленням мішені з WC в одному з типів генераторів плазми (ГП). 

Ключові слова: генератор плазми, вольфрам-карбід, магнітна індукція, вакуумний метод, іонно-плазмове нанесення. 

 

Постановка проблеми. Покриття з хрому до 

останнього часу залишалися незамінними для за-

хисту компонентів авіаційної техніки, промисло-

вих і споживчих виробів від зносу, ударних наван-

тажень і корозії. Найкращою альтернативою хро-

муванню сьогодні вважається покриття карбідом 

вольфраму (WC). Одними з основних недоліків 

існуючих вакуумних технологій є необхідність 

попереднього створення катодів з карбіду вольф-

раму.  В статі розглядається технологія і обладнан-

ня для формування багатокомпонентних покриттів 

практично будь-якого компонентного складу шля-

хом розпорошення великої кількості катодів виго-

товлених з окремих компонентів. Додавання реак-

тивних газів дозволяє отримувати практично з’єд-

нання різноманітного складу між окремими компо-

нентами металу і реактивними газами. Зміна елект-

ричних параметрів процесу дозволяє змінювати 

компонентний склад покриття впродовж його 

формування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує 

декілька способів формування покриттів WC, які, 

за характеристикою середовища, умовно можуть 

бути розділені на атмосферні та вакуумні. Атмос-

ферні способи об’єднують в собі отримання нано-

розмірних порошків WC з домішками шляхом 

твердофазних реакції при розкладанні паравольф-

рамату амонія (ПВА), шляхом прожарювання по-

рошкiв ПВА по заданій програмі в атмосфері вод-

ню з наступним змішуванням з домішками, інтен-

сивним розмелюванням та прожарюванням при ви-

соких температурах, шляхом плазмохімічного від-

новного синтезу оксидів металів у водні у присут-

ності вуглеводня з отриманням нанопорошків WC.  

Широко використовується фторидний метод 

осадження тугоплавких металів і їх з'єднань. Серед 

останніх провідну роль відіграють газофазні мето-

ди, які являють собою нанотехнології формування 

твердих шарів конструкційного призначення. 

Газофазне осадження карбідів вольфраму з різним 

фазовим складом дозволяє отримати ерозійно і 

корозійно-стійкі покриття з високою адгезійною 

міцністю на різних матеріалах, в тому числі сталі. 

До атмосферних методів нанесення покриттів з 

карбіду вольфраму відносяться також газополум'я-

ні або детонаційні технології, що використовують 

попередньо виготовлений порошок WC [1], техно-

логії електронно-променевого або плазмового 

нанесення [2]. 

Всі вищевикладені методи отримання WC 

вимагають високих енергетичних витрат як на 

отримання самого порошку WC, так і на осадження 

покриття на підкладку. 

Анодна пляма може зміщуватися до поверхні 

або в глибину під дією температури плазмового 

факела, що залежить від електричного режиму. На 

розподіл температури істотно впливає склад 

газової суміші, інтенсивність потоку газу, матеріал 

вироби, геометрична довжина дуги, швидкість 

переміщення робочого органу і т. п. 

Для досягнення високої продуктивності і якості 

процесу, стабільності його керованості необхідне 

система керування з широкими можливостями 

деформації статичних характеристик. 

До динамічних властивостей системи також 

пред'являються підвищені вимоги. 

Остання обставина пов'язана з високими 

швидкостями закінчення плазмового струменя, 

малими часом іонізації і рекомбінації. 

Дослідження технології показали, що система 

повинна мати швидкодію, що характеризується часом 

затримки реакції на керуючий сигнал не більше сотень 
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мкс, і відповідно, пропускною здатністю близько 10 

кГц, володіти динамічної стійкістю, високою 

стабільністю обраного технологічного струму, легкістю 

його настройки, допустимого перерегулювання в 

поперехідних процесах. 

Стабільна, керована та швидкодіюча система 

одночасно була б інструментом для експеримента-

льного дослідження і оптимізації процесу нанесен-

ня покриття, включаючи імпульсне управління 

параметрами дуги.  

Метою статті є проектування сучасної системи 

управління із застосуванням регулюючої системи реле. 

Основні результати дослідження. 

Особливістю технологічної установки є те, що 

створення осесимметричного магнітного поля за-

безпечується поєднанням елементів вакуумної ка-

мери з елементами магнітної системи. Магнито-

проводами магнітної системи є торцеві фланці. 

Забезпечення необхідної конфігурації магнітного 

поля досягається за рахунок співвісного розташу-

вання полюсних наконечників і торцевих фланців. 

Схема технологічного відсіку генератора 

плазми з віртуальним анодом і секціонованими 

катодними вузлами зображена на рис. 1. 

 

 
1 - магнітна система; 2 - бічний екран; 3 - катод-мішень; 4 - торцевий екран; 5 - підкладка; 6 - анод 

Рис. 1. Схема технологічного відсіку генератора плазми з віртуальним анодом і секціонованими катодними вузлами 

 

Вакуумна камера являє собою водоохолоджу-

ючий металевий циліндр, який з'єднаний з вакуум-

ною системою, що складається з високовакуумного 

масляного дифузійного і механічного масляного 

форвакуумного насосів. Вакуумна камера виконана 

з нержавіючої немагнітної сталі Х18Н10Т. Лінії по 

переробці виготовлені зі Сталі Ст3. 

На осі системи розташовані водоохолоджувані 

аноди (6) і торцеві екрани (4). Катоди-мішені (3) 

встановлені в зоні з максимальною концентрацією 

іонів. Катоди-мішені, в разі формування багато-

компонентних покриттів, виготовляються з окре-

мих компонентів, які формують покриття. На кож-

ну групу катодів-мішеней подається потенціал, 

який регулюється індивідуально. Підкладка (5), на 

яку осідає розпилений з катодів-мішеней матеріал, 

встановлюється в зоні між катодом-мішенями і віс-

сю системи. В режимі очищення до підкладки при-

кладається нульовий потенціал, а в режимі напи-

лення високий позитивний потенціал (близький до 

потенціалу анода).  

Регулювання потужності вкладається в розряд 

здійснювалося за допомогою магнітних підсилювачів. 

Особливістю даного генератора плазми є 

створення такої конфігурації магнітного поля в 

технологічному відсіку, яке призводить до появи 

замкнутого холловського електричного струму і 

відсутності «наскрізного» електронного струму на 

анод. В результаті електрони здійснюють рух по 

циклоїдам, в той час як іони рухаються по траєк-

торіях, близьким до прямих. Це здійснюється під-

бором відповідних значень тиску плазмоутворю-

ючого газу і величини магнітної індукції в розряд-

ному проміжку розпилювальної системи. В резуль-

таті появи холловського електронного струму, 

істотно збільшується частота зіткнень електронів з 

атомами плазмоутворюючого газу, що призводить 

до значного підвищення щільності іонів в плазмі. 

Для забезпечення роботи розпилювальної 

системи використані торцеві екрани і бічний екран. 

Під час іонної чистки підкладок, вони виконують 

роль конденсатора твердих продуктів розпилення 

оброблюваної поверхні. 

Забезпечення динамічних параметрів системи 

реалізується введенням відповідних змінних 

навантажень, опір яких змінюється з кроком від 1 

Ом до значень 2018 Ом або 1024 Ом в залежності 

від їх застосувань і управління напругою на вході 

розподільного пристрою. Крім цього, по кожному 

каналу введені датчики напруги та струму, сигнали 

з яких заведені на аналогові входи К202 і 

використовуються при формуванні управління на 

блоки змінних опорів. Блок змінних опорів 

складається з ланцюжків і осередків. 

Кожний елемент цього блоку має опір кратне 1 

Ом. Таким чином, кожний ланцюжок складається з 
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послідовно включених елементів і необхідно забез-

печити їх регулювання в певній мірі, тобто шляхом 

замикання елементів непотрібних в даний момент 

для складання потрібного опору. При цьому лан-

цюжки опорів сформовані таким чином, що номі-нал 

опору елементів вибирають виходячи з полінома: 

,)2a...a2a()1(2a...)1(2a)1(2aR k
k10

k
k

1
1

0
0   

де: ai = [0; 1], ai приймає значення 0 або 1. 

Напруга на кожному з каналів дорівнює: 
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де, ii rki U,U,U,U - повна напруга джерела, 

напруга на відповідному каналі падіння на камері у 

відповідному каналі і на блоці змінної напруги. 

Виходячи з умов технологічного процесу, необ-

хідно забезпечити певне значення ikU
, шляхом ре-

гулювання ir
U

 за рахунок не стабільності U
, а 

значить і iU . У системі є датчики напруги і сили 

струму в кожному каналі, що вимірюють значення 

ir
U

 і ir
I

, де останній це сила струму у відпо-

відному блоці змінного опору. Залежно від режиму 

і каналу, необхідно забезпечити певне значення 

струму ir
I

. Так як в системі використовується 

джерело напруги, а не струму, регулювання 

здійснюється зміною опору. Значення опору 

визначається відповідно до закону Ома: 

iii rrr I/UR 
 , 

де ir
R

- необхідне значення опору, для забезпе-

чення потрібної сили струму ir
I

. 

Регулювання здійснюється до тих пір, поки не 

виконається з певними обмеженнями рівняння 

дійсного значення струму, що вимірюється 

датчиками з потрібним відхиленням: 

iiii rrдrr II 
, 

де ii rr , 
- відхилення дійсного значення сили 

струму ir
дI

від потрібного для режиму і каналу і 

порога допуску.  

Далі, відповідно до набутого значення опору 

перекладається в двійкову систему значень, 

шляхом інверсії відповідним певними номерами 

реле, які необхідно комутувати. 

Висновки та пропозиції. Даний блок реле забез-

печує стабільний режим роботи іонно-плазмового 

методу нанесення технологічного покриття та 

динамічну керованість роботи плазмового 

генератора. 

При управлінні блоками змінних струмів 

необхідно забезпечити захист системи від 

створювання холодної дуги та перехід її в 

неконтрольований режим. З цією метою в систему 

введені обмеження за часом збільшення значенні 

напруги та сили струму. Якщо встановлюється 

негативний градієнт напруги та току, то в кожному 

з каналів передбачено обрив на такт під’єднання до 

загального кабелю з подальшим повергненням до 

попереднього значення опору. 

Перехід системи від режиму нагріву до режиму 

нанесення здійснюється шляхом аналізу коливань 

значень сили струму. Коли деталь чиста, ці 

коливання дорівнюють  майже нулю з певним 

допуском при постійному значенні напруги. 

Період нанесення покриття визначається часом і 

задається до початку нанесення.  
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Бреславец М.В., Белоконская Ю.В.,  

МЕТОДИКА НАНЕСЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ МАГНИТНОЙ 

ИНДУКЦИИ 

Покрытия с использованием вольфрам-карбидов (WC) и редкоземельными примесями являются одними из самых 

распространенных при изготовлении инструментов, требующих высокой твердости, коррозионной стойкости, 

износостойкости. В последнее время этот тип покрытия нашел широкое применение для защиты деталей 

самолетов. Это покрытие наносится на элементы электрогидравлических систем управления самолетами, шасси 

самолетов, подшипники реактивных двигателей, валы турбин. Он обеспечивает лучшую защиту от износа, 

ударных нагрузок, коррозии. 

Вакуумные методы нанесения карбидов вольфрама заключаются в распылении мишеней из вольфрама с 

добавлением карбидообразовательного  газа, или непосредственным распылением мишени с WC в одном из типов 

генераторов плазмы (ГП). 

Ключевые слова: генератор плазмы, вольфрам-карбид, магнитная индукция, вакуумный метод, ионно-

плазменное нанесение. 

 

Breslavets M.  Bilokonska Y.  

COATING METHOD OF NANO-STRUCTURED MATERIALS BY MAGNETIC INDUCTION 

Coatings using wolframium carbides (WC) and rare-earth impurities are among the most common tools for making tools 

that require high hardness, corrosion resistance, and wear resistance. Recently, this type of coating has been widely used to 

protect aircraft parts. This coating is applied to elements of electrohydraulic control systems for aircraft, aircraft landing 

gear, jet engine bearings, turbine shafts. It provides better protection against wear, shock loads, corrosion. 

Vacuum methods for the deposition of wolframium carbides consist of sputtering wolframium targets with the addition of 

carbide gas, or direct spraying of the target with WC in one of the types of the plasma generators (PG). 

Keywords: plasma generator, wolframium carbide, magnetic induction, vacuum method, ion-plasma сoating. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


