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Композиційні матеріали сис.теми алмаз

(Со-Сu-Sn) з поліпшеними механічними 

характеристиками. Повідомлення 2. Вплив 
добавки CrB2 на структуру і властивості 

композиту алмаз-(Со-Сu-Sn) 

Вивчепо з,Іtіии структури перехідпаї ЗOfl/t ал,наз-:неталева 

зв'язка і .неталевої зв 'язІ<и в ко.нпозиті шшаз-(78.4С(>- /1,76Си-7.84Sп-2СІ·8!) 

після його сnіІ<ОІІІІЯ в прес-фор.ні в середовищі водто за те,нператури 800 'С 
впродовж І год зале.жпо від паранетрів гарячої допресовки та досліджепо і~· 

вптв ua фізико-,Іtехrmічиі та трибологічиі в.тстивості ко,шюзитів. Показаио. 

що додаватт СІ-87 до складу вихідиого кошю:тту алАюз-{80Со-І 2Cи-8Sn) в 
кількості 2 % (за .насою) забезпечує підвищетт гратщі ,ніциості під час С'ІmІС

каНІ·tЯ з 816 до І 720 МЛа, згююNNЯ з 790 до 1250 МПа. зиосостійкості в 2,4 рази. 
Покращштя властивостей ко.~тозиту та підвищетт його зносостійкості за

безпечусться формувсmня.н 11анокарбіду С1·3С1 в перехідній з.оні і .нетолевої 
зв 'язки з рівиомірио розттиоваmt;ІІІІ по ії об 'с11у фаза.лт Со, СІВ1 та вюuочшtь 

CoSn. 
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перехідпа 'JOІta, фаза. І<О.Іmозит. зпевуглеt(/06(1ІІІІЯ, тиск. те.нпература. структу
ра, трибологічиі властивості. 

ВСТУП 

Результати дослідження комnозІщІиІшх алмазовмісних ма

теріалів (КАМ) складу алмаз-(80Со-12Сu-8Sn)1 вказують на те, що зразки . 
одержані еліканням спресоваиих брИІ<етів у печі за темnератури 800 ос впро
довж І год з гарячою доnресовкою при тиску 200 МПа, мають вищі фізико
меха~Іічні і трибалогічні характеристики, ніж отримані nрн більш низькому 

1 Тут і ІІадаJІі склад композ11ту nодано в % (за масою) відносно металевої зв'язки Co-Cн
Sn. 
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