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RECEIPT OF CHROME-ALIATED COATINGS ON COMPOSITE MATERIALS IN 

THE CONDITIONS OF SHS FOR CAR PARTS 
 
Для деталей, що працюють при впливі високих температур, актуальним є вико-

ристання вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу (ВВКМ.) Для захисту даних 
композиційних матеріалів від сильного окислення, в роботі запропоновано перспек-
тивний методів нанесення захисних жаростійких покриттів в режимі теплового само-
займання в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу (СВС ). 
[1-2] Даний вид захисту є найбільш перспективним і менш дорогим, так як не потрібні 
зміни в технології виробництва вуглець - вуглецевих матеріалів, а також захисний шар 
утворює тонку плівку, яка при взаємодії з вуглецевої матрицею і волокнами не змінює 
механічні характеристики матеріалу в цілому. Як високотемпературні матеріали ВВКМ 
мають ряд унікальних властивостей: підвищену міцність при високих температурах, 
низькою питомою вагою, легкої механічної обробкою і т.д. Відповідно ВВКМ 
відносяться до надчистого матеріалами і розрізняються за видами і марками, що 
виражається в щільності матеріалів, яка може коливатися в межах 1,45 ... 2,23 т / м3, а 
також вираженою анізотропією механічних властивостей в залежності напрямки арму-
вання матеріалу. [3-5] .У цій роботі досліджували можливість нанесення покриттів в 
неізотермічних умовах з використанням СВС-технології. [6-11]. Як матеріали, на які 
наносили жаростійкі покриття, були обрані: вуглець-вуглецевий композиційний 
матеріал з пошаровим армуванням вуглецевої тканиною на основі віскози УРАЛ-
Т22Р.Состав насичує середовища вибирали виходячи з вимог до жаростійким покрит-
тям і особливостям формування захисних покриттів на вуглеграфітових матеріалах. 
Для постановки експериментів застосовували порошки: використовували Cr2O3 - оксид 
хрому (III), Al - алюміній марки АПВ, Si - кремній марки Кр1, Al2O3 - оксид алюмінію 
(III), SiO2 - оксид кремнію, Ti - титан марки ПТХ5-1, J2 - металевий йод дисперсностью 
200-350 мкм. Вивчення покриття на електронному мікроскопі JEOL Super probe-733, 
після випробувань при температурі 11000С протягом 25 годин, показало, що окислений 
шар має товщину близько 10 мкм, щільно пов'язаний з поверхнею зразка і його 
відшаровування в процесі окислення не відзначено (рис.1) 

  
Рисунок 1. Мікроструктури покриттів легованих Si на ВВКМ після випробувань на 

жаростійкість при температурі 11000С протягом 25 год .; × 3000 
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При нанесенні захисних покриттів легованих кремнієм воно складається з 

карбідної зони складу SiC, а також фаз CrAl2, CrSi і CrSi2. Випробування зразків на 
жаростійкість здійснювали в інтервалі температур 950 - 1150 єС. Встановлено, що по-
криття леговані титаном і кремнієм успішно захищають вуглецеві матеріали від окис-
лення і вигоряння до температур 1050 - 1100 ° С. Зміцнені ВВКМ показали збільшення 
жаростійкості в 1.5-1.7 рази в порівнянні з матеріалом, обробленим при ізотермічних 
умовах 
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