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Методами рентгенiвського фазового та металографiчного аналiзiв дослi-
джено структурно-фазовий стан поверхневих шарiв зразкiв промислового
титану пiсля лазерного легування кобальтом, нанесеним на поверхню ме-
тодом електролiзу. Встановлено, що зона лазерного легування є багатофа-
зною. Це обумовлено нерiвномiрним розподiлом легуючого компонента та
високою швидкiстю охолодження. Показано, що застосування електролiти-
чного нанесення покриття дозволяє уникнути додаткового утворення нiтри-
дних та оксидних фаз в зонi лазерного легування.

Ключовi слова: титан, кобальт, лазерне легування, фазовий склад, iнтер-
металiди.

1 ВСТУП

Розширення областей застосування титану та його сплавiв не лише в аерокосмi-
чнiй та авiабудiвнiй промисловостi [1], а також у медицинi [2] та приладобудуваннi
вимагає додаткових розробок, якi стосуються полiпшення поверхневих властивостей
зазначених матерiалiв (корозiйна стiйкiсть [3], стiйкiсть до знакозмiнних механiчних
i температурних навантажень, досягнення певного рельєфу поверхнi, пористостi [4]
тощо). Одним iз методiв, що дозволяє змiнити поверхневi властивостi та структуру
виробiв з титану та його сплавiв, є лазерна обробка та лазерне легування. Вiдомо [1],
що титан та його сплави характеризуються високою хiмiчною активнiстю при пiд-
вищених температурах. В роботах [5,6] встановлено, що лазерна поверхнева обробка
та легування титанових сплавiв в атмосферi повiтрi супроводжуються утворенням
оксидних та нiтридних фаз. Застосування ж органiчних сполук у якостi зв’язую-
чого компонента (клей БФ, цапон-лак тощо) при нанесеннi на поверхню легуючих
елементiв приводить до утворення карбiдiв [7]. Для уникнення впливу означених
факторiв у бiльшостi випадкiв лазерну обробку (ЛО) титанових сплавiв виконують
у захисному середовищi, а також застосовують рiзноманiтнi методики нанесення
легуючих компонентiв [5, 6], зокрема, вакуумне напилення, накочення фольг або
електролiз.

c⃝ Дмитренко Т.,Танцюра Т. , 2017
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2 МАТЕРIАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ

За об’єкти дослiдження було обрано зразки промислового титану ВТ1-0 у ви-
глядi пластин товщиною 5 мм. На зразки електролiтично наносилося кобальтове
покриття товщиною вiд 25 до 150 мкм згiдно з методикою [8]. Лазерне легуван-
ня (ЛЛ) здiйснювалося за допомогою iмпульсного YAG-лазера (λ=1,06 мкм) при
30% перекриттi лазерних плям з густиною потужностi близько 1 ГВт/м2 у захи-
сному середовищi аргону. Фазовий склад зони пiсля лазерного легування (ЗЛЛ)
контролювався рентгенiвським методом (ДРОН-3, Co-Kα-випромiнювання), розмiр
структурних складових визначався металографiчно (AxioVert), мiкротвердiсть ви-
мiрювалася за допомогою мiкротвердомiра ПМТ-3.

3 РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Згiдно з даними рентгенiвського фазового аналiзу, ЛЛ приводило до формува-
ння в поверхневих шарах ЗЛЛ iнтерметалiду TiCo з кубiчною граткою типу CsCl,
високотемпературної β-фази титану з ОЦК-граткою та α-фази титану з гексаго-
нальною граткою (рис.1). Фазовий склад поверхневих шарiв зразкiв в залежностi
вiд товщини нанесеного покриття наведено в таблицi 1.

Рис. 1: Дифрактограми вiд поверхнi лазерно-легованих кобальтом зразкiв титану ВТ1-0
товщинi покриття 25 мкм (а), 90 мкм (b), 150 мкм (c).

При товщинах легуючого покриття 25 (зразок 1) та 90 мкм (зразок 2) фазовi
склади поверхневих шарiв суттєво не вiдрiзнялися. Проте для зразка 2 спостерiгав-
ся аномальний рiст iнтенсивностi дифракцiйного максимуму (110) вiд гратки фази
TiСо. Зростання концентрацiї кобальту у ваннi розплаву за рахунок збiльшення
товщини покриття (зразок 3) привело до формування фаз, збагачених кобальтом:
TiСо3 з граткою типу AuCu3 та TiСо2 з кубiчною граткою. Фiксувалися також фа-
зи, спiльнi для усiх зразкiв: Ti2Со, β- та α-Ti. Основною фазою, яка сформувалася
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Табл. 1: Фазовий склад поверхневих шарiв зразкiв титану пiсля ЛЛ кобальтом
Зразок Товщина електролiзного

покриття, мкм
Фазовий склад поверхневих шарiв зразкiв

1 25 TiСо +β-фаза + α-фаза +слiди Ti2Со
2 90 TiСо +β-фаза + α-фаза +слiди Ti2Со
3 150 TiСо +TiСо2+ TiСо3+β-фаза+α-фаза +слi-

ди Ti2Со

у всiх зразках, була фаза TiCo, яка характеризується широкою областю гомоген-
ностi. Результати прецизiйних вимiрювань параметра гратки фази TiCo (табл. 2)
свiдчили про зростання концентрацiї кобальту при збiльшеннi товщини легуючого
покриття. Цiкавим також є факт аномального росту iнтенсивностi дифракцiйного
максимуму (110) цiєї фази при товщинi покриття 90 мкм. Це можна пояснити та-
ким чином. Вказана товщина покриття, ймовiрно, обумовила формування в значнiй
частинi ванни розплаву хiмiчного складу, близького до стехiометрiї фази TiСо, а ви-
сокi швидкостi охолодження розплаву та направлений тепловiдвiд в матрицю привiв
до формування текстури, яка стала причиною перерозподiлу iнтенсивностi дифра-
кцiйних максимумiв. На користь даного припущення можуть свiдчити результати,
наведенi в [9].

Табл. 2: Параметри гратки фази TiCo
Товщина електролiзного покриття, мкм Параметр гратки, нм
25 0.29970±0, 00005
90 0.29919±0, 00005
150 0.29880±0, 00005
Табличне [10] 0.29650-0,3002

Другою основною структурною складовою ЗЛЛ була високотемпературна β-
фаза титану, оскiльки кобальт є стабiлiзатором β-фази i знижує температуру полi-
морфного β → α перетворення, розширюючи область iснування фази до кiмнатних
температур. При всiх товщинах нанесеного покриття в ЗЛЛ фiксувалася α-фаза
титану та фаза Ti2Co. Низькоiнтенсивнi вiдбиття вiд гратки фази Ti2Со свiдчили
про її незначну кiлькiсть. Це можна пояснити тим, що iнтерметалiд Ti2Со утворює-
ться за перитектичною реакцiєю в досить широкому концентрацiйному iнтервалi та
характеризується складною кубiчною граткою з параметром 1,1297 нм. Висока ж
швидкiсть кристалiзацiї розплаву унеможливлювала повне протiкання перитекти-
чної реакцiї. В роботi [7] при ЛЛ титану кобальтом методом обмазки було показано,
що фаза Ti2Co не формувалася взагалi. Поясненням цього була iнтенсивна криста-
лiзацiя карбiду титану з бiльш простою кубiчною граткою. Зазначимо, що лазерне
легування поверхнi титану приводило до формування гетерофазної структури. Iсто-
тна невiдповiднiсть фазового складу дiаграмi стану системи Ti-Co обумовлена не-
рiвномiрним розподiлом елементiв у ваннi розплаву. Неоднорiдний нагрiв поверхнi
матерiалу зразка спричинював виникнення термокапiлярних потокiв розплаву типу
Марангонi-Гiббса [10], якi й обумовили формування областей з рiзною концентра-
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цiєю кобальту. У збагачених кобальтом дiлянках розплаву вiдбувалося формування
високотемпературної фази TiCo. В областях, збiднених кобальтом, утворювалася
β-фаза титану, яка при охолодженнi частково зазнавала β → α перетворення. Мета-
лографiчнi дослiдження (рис. 2, а) пiдтвердили гетерофазну структуру в ЗЛЛ. На
поперечному перерiзi ЗЛЛ можна було видiлити три зони (рис. 2, b): зону лазерного
оплавлення, яка характеризувалася наявнiстю стовпчастих кристалiв; досить тонку
зону товщиною вiд 2 до 10 мкм в нижнiй частинi зони оплавлення; перехiдну зону
мiж зоною оплавлення та матрицею, що сформувалася внаслiдок нагрiвання до тем-
ператур, при яких вiдбувалисяβ → α → β-перетворення. Оскiльки швидкостi охоло-
дження були значними, то при перекристалiзацiї зерна β-титану не встигали набути
значних розмiрiв, то сформованi в результатi перетворення пластини α-титану бу-
ли значно меншими за розмiрами вiд пластин вихiдної структури. Мiкротвердiсть
поверхневих шарiв зразкiв при рiзних товщинах покриття складала 4-8 ГПа. Макси-
мального значення Hµ досягала в приповерхневих дiлянках ЗЛЛ. Причинами, що
забезпечили пiдвищення мiкротвердостi, можна вважати, по-перше, зростання сту-
пеня дисперсностi структури внаслiдок значних швидкостей охолодження розплаву;
по-друге, утворення твердих розчинiв на основi титану (твердорозчинне змiцнення);
по-третє, формування дисперсних iнтерметалiдних фаз.

а) б)

Рис. 2: Мiкроструктура поперечного перерiзу поверхнi лазерно-легованих кобальтом зраз-
кiв титану ВТ1-0 при товщинi покриття 90 мкм: загальний вигляд ЗЛВ (а); тонка перехiдна
зона (b).

Висновки

1. Формування гетерофазної структури в поверхневих шарах технiчного титану
ВТ1-0 при лазерному легуваннi електролiтично осадженим кобальтом обумовлюва-
лося нерiвномiрним розподiлом легуючого елементу в зонi лазерного легування та
високими швидкостями охолодження розплаву.

2. Пiдвищення значень мiкротвердостi в ЗЛЛ викликалося твердорозчинним змi-
цненням, зростанням ступеня дисперсностi структурних складових та утворенням
iнтерметалiдних фаз.

Список використаної лiтератури
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LASER ALLOYING OF GRADE 2 BY COBALT
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By X-ray phase and metallographic analysis has been investigated structural-
phase state of the surface layers of samples of industrial titanium after laser
alloying by cobalt, deposited on the surface by electrolysis method. It is defined
that the laser alloying zone is multiphase. This is due to the irregular distribution
of the alloying component and the high cooling rate velocity. It is shown that
the application of the electrolytic depositing of coatings avoids the additional
formation of nitride and oxide phases in the laser alloying zone.

Key words: titanium, cobalt, laser alloys, phase composition, intermetallics

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО титана
КОБАЛЬТОМ
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Методами рентгеновского фазового и металлографического анализов иссле-
дованы структурно-фазовое состояние поверхностных слоев образцов про-
мышленного титана после лазерного легирования кобальтом, нанесенным
на поверхность методом электролиза. Установлено, что зона лазерного ле-
гирования является многофазной. Это обусловлено неравномерным распре-
делением легирующего компонента и высокой скоростью охлаждения. По-
казано, что применение электролитического нанесения покрытия позволяет
избежать дополнительного образования нитридных и оксидных фаз в зоне
лазерного легирования.

Ключевые слова: титан, кобальт, лазерное легирование, фазовый состав,
интерметаллиды.


