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Анотація 

 

В данной работе для сплавов гексаборидов редкоземельных металлов системы LaB6-

СeB6,  LaB6-PrB6, LaB6-NdB6 исследуются такие механические свойства как микротвердость 

и коэффициент трещиностойкости, значения которых для сплавов выше, чем для чистого 

гексаборида лантана. Получены концентрационные зависимости для указанных систем. 

Характер данных зависимостей нелинейный и хорошо согласуется с зависимостями 

изменения пористости, размера пор и размера частиц. Наилучшее сочетание  механических  

свойств  отмечено  для  сплава  La0.2Ce0.8B6 – К1с = 2.87 МПа·м
1/2

, Hμ = 2914 МПа.  

 

Abstruct 

 

Mechanical properties (microhardness and coefficient of resilience of crack) of alloy from 

rare-earth metal’s hexaborides of systems    LaB6-СeB6, LaB6-PrB6, LaB6-NdB6 were investigated 

in this paper. Pure lanthanum hexaboride have the lowest this properties, then alloys of hexaborides. 

Relations mechanical properties-concentration was found. This relation has non-linear type and 

very well correlation with relations of porosity, size of pore and size of particles from concentration 

after sintering. Alloy Ce0.8La0.2B6 has the best combination of mechanical properties (К1с = 2.87 

МПа·м
1/2

, Hμ = 2914 МПа). 
 

 

2. Л. О. Бірюкович, А. М. Степанчук 

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут” 

 

ВПЛИВ УМОВ СПІКАННЯ НА ЕВОЛЮЦІЮ  СТРУКТУРИ   

СПЛАВІВ СИСТЕМИ LaB6-MeB6  

 

Анотація 

 

Спікання – найважливіший етап технології порошкової металургії, на якому формується 

структура і властивості майбутнього матеріалу і виробу. У статті досліджується вплив температури 

спікання та часу ізотермічної витримки на формування  структури сплавів із гексаборидів 

рідкісноземельних металів системи LaB6-MeB6 (де Ме – Ce, Pr, Nd). Так як наявність пористості є 

невід’ємною рисою виробів отриманих методом порошкової металургії, виникає необхідність 

дослідити зміни, що відбуваються у пористій структурі матеріалу та формування контактів між 

зернами.  

 

Abstruct 
 

Sintering is the most impotent stage in powder metallurgy.  Structure and properties of further material 

and article is formed in this stage. The influence of sintering temperature and isotherm time on forming 

structure of alloy on the base of hexaborides LaB6-MeB6 (Ме – Ce, Pr, Nd) is study in this paper. Porosity is 

integral trait of powder metallurgy articles. Because investigation of structuring evolution of material and 

forming contact’s surface between grains is vary important study.   
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Анотація  

 

В роботі проведено дослідження термоемісійних властивостей сплавів гексаборидів 

системи LaB6-MeB6 (де Me-Ce,Pr,Nd), отриманих спільним боротермічним відновленням. В 

результаті було визначено,  що зазначені вище сплави, мають роботу виходу електрона, що 

незначно відрізняється від роботи виходу електрона чистого гексаборида лантану. 

Концентраційні залежності роботи виходу електрона для цих систем сплавів мають 

максимуми для складів La0.2Ce0.8B6, La0.4Pr0.6B6, La0.4Nd0.6B6.  Це пояснюється суттєвою 

дефектністю металевої підгратки, що значно полегшує вихід електрона з поверхні зразка та 

дифузію атомів у об’ємі.  

Проведені стендові випробування у Московському радіотехнічному інституті 

показали збільшення працездатності катода   у порівнянні із гексаборидлантановим   у 1.6-

1.7 рази для сплавів La0.2Ce0.8B6, La0.4Pr0.6B6, La0.4Nd0.6B6 . 

Випробування сферичних тугоплавких кернів діаметром 75 мм з емісійним покриттям 

із запропонованих сплавів у відділі газотермічної струменевої технології ДНВП “Квант”, м. 

Москва, показали, що вони переважають катоди з емісійним шаром із гексабориду лантану 

по стійкості до термоударів, витримують до 300 термоциклів і багаторазову розгерметизацію 

без погіршення емісійних характеристик. 

 

Abstract 

 

From the given information it is possible to mare the following conclusions: 

- the homophase hexaboride alloys (HHA) of the LaB6-MeB6 (when Me-Ce,Pr,Nd) systems 

have the work function which differs from the work function of the pure lanthanum hexaboride; 

- the work function of these HHA depends on their porosity ( the Lower is the porosity after 

sintering the lower will be the work function of electron); 

As a result of bench tests, carried out in Moscow Radiotechnology Institute, it was 

determined that operating longevity of cathode manufactured from La0.2Ce0.8B6, La0.4Pr0.6B6, 

La0.4Nd0.6B6 alloys is 1.6-1.7 times higher than lanthanum hexaboride cathode. 

Spheric high melting cathode bases (d=75 mm) with emission coating produced from the 

HHA were tested in Moscow at The State Enterprise “KVANT”. 

It was found that these cathode bases with stand up to 300 thermo-cycles and multiple 

decompression without loss of emission properties. 
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Анотація 

 

Досліджені вплив температури, часу та розміру гранул на структуру  композиційних 

матеріалів, отриманих рідко фазним спіканням в системі РЕЛІТ – самофлюсівний сплав на основі 

заліза (СФЗ). Встановлено, що між вихідними компонентами відбувається  хімічна взаємодія і як 

наслідок зміна мікроструктури з утворенням складних карбідів типу M6C/M12C. Показано, що 

відбуваються зміни як в матеріалі матриці так і в гранулах РЕЛІТу. 

 

Abstract 

 

The influence of temperature, time and size of granules on the structure of their compositions, 

material obtained by liquid-phase sintering WCP - self-fluxing alloy on the iron base. Found that between the 

initial components are chemical-interaction and consequently change the microstructure formed with 

complex carbides type M6C/M12C. Shown that there are changes in the material matrix and in the WCP 

granules. 
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Анотація 

 

Досліджені структура та деякі електрофізичні властивості карбідів титану, цирконію 

та ніобію в області їх гомогенності на зразках плавлених в дуговій печі за допомогою 

витратних електродів, які характеризуються як однофазні, безпористі та з мінімальним 

вмістом домішок кисню та вуглецю. Встановлено, що такі властивості як питомий 

електроопір, термічний коефіцієнт електроопору, коефіцієнт Холла, концентрація та 

рухливість носіїв струму в досліджених карбідних фазах змінюються в залежності від вмісту 

в них вуглецю в межах області їх гомогенності та положення карбідоутворюючого елементу 

в періодичній системі Д. І. Менделєєва. Трактується природа цих властивостей з точки зору 

моделі твердого тіла, заснованій на конфігураційній локалізації валентних електронів атомів. 

Зміна властивостей карбідних фаз залежить від співвідношення між силами зв'язку Ме-С і 

Ме-Ме, яке залежить від степені стабілізації sp
3
-конфігурацій. Остання у свою чергу 

залежить від донорської спроможності металу, що утворює карбід і співвідношення атомів 

металу та вуглецю. 

Встановлено, що отримані дані за абсолютними значеннями вивчених властивостей 

здебільшого близькі до значень, одержаних на монокристалічних зразках. Це свідчить про 

більш упорядковану  кристалічну ґратку плавлених тугоплавких сполук, а також про менший 

вміст домішок та відсутність пористості. 

 

Abstract 

 

Structure and same electrical properties of carbides of titanium, zirconium and niobium were 

tested in region of homogeneity. Samples of these carbides processed in the arc furnace using 

consumable electrodes. These samples were mono-phase, had not porosity and had minimum 

content of impurities of oxygen and carbon.  

Found that properties such as electrical resistivity, thermal resistance coefficient, Hall’s 

coefficient, concentration and mobility of charge carriers of these carbide phases vary depending on 

the content impurities of carbon in region of homogeneity and place of metals to create of carbides 

in periodic table.  

The nature of carbides analyses from positions of model of solid state. The base of this 

model is configuration of localization of valence electrons of atoms. Changing the properties of 

carbide phases depends on the ratio between the forces of bonds Me-C and Me-Me, which depends 



on the degree of stabilization sp
3
-configuration. And the degree of stabilization is depending from 

donor’s ability of metal which create carbide and from ratio between atoms of metal and carbon.  

Established that absolute values of properties that have been investigated similar to the 

values of the properties of single-crystal samples. This indicates a more ordered crystalline lattice 

fused refractory compounds, as well as less impurity content and absence porosity. 
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Анотація 

Створення теоретичних та технологічних засад отримання товстошарових покриттів з 

композиційних матеріалів на поверхнях обертання є актуальною задачею, розв’язання якої 

потребує установлення залежностей властивостей покриттів від характеристик вихідних 

матеріалів та умов їх отримання.  

Abstract 

 

Creation of theoretical and technological basics of obtaining thick layer coating from composite 

materials on the surface of details of rotation is actual task. To solve this problem it is necessary to 

install dependencies properties of coating from characteristics of material and conditions for 

obtaining. 
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Анотація 

 

Створення теоретичних і технологічних засад отримання порошкових матеріалів 

антифрикційного призначення з використанням порошків дисперсно зміцненої міді є 

актуальною задачею, розв’язання якої потребує установлення залежностей властивостей 

кінцевого виробу від умов його отримання. Проведені дослідження процесів компактування 

матеріалів антифрикційного призначення на основі дисперсно-зміцненої міді. Встановлена 

залежність властивостей матеріалів від умов їх отримання – енергії штампування, 

температури та часу нагрівання вихідних заготівок  перед штампуванням. 

 

Abstract 
 



Creation of theoretical and technological foundations of antifriction powder materials using 

powders dispersed-strengthened copper is urgent task, requiring a dependency determination of 

properties of the final product on the conditions of its receipt. It was investigate of processes of 

compacting of antifriction materials of based dispersed-reinforced copper. It was establish 

dependence of properties on the conditions of their production - stamping power, temperature and 

heating time of initial blanks before stamping. 
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Анотація 

Представлені результати участі кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової 

металургії Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" в 

освітній програмі "Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in 

Material Engineering according to the best experience of Bologna Process (MMATENG)" в рамках 

проекту TEMPUS IV. Імплементація нових дисциплін в навчальні плани освітньо-

кваліфікаційних рівнів "Бакалавр" і "Магістр" напряму підготовки "Інженерне 

матеріалознавство" та модернізація існуючих навчальних дисциплін дозволили підвищити 

рівень підготовки фахівців в галузі матеріалознавства за рахунок зміцнення навчальної, 

технічної та методичної бази кафедри, підвищення рівня професійної підготовки викладачів. 

 

Abstract 

 

The results of the participation of the Department of High-Temperature Materials and Powder 

Metallurgy of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 

Institute" at the educational program "Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based 

curricula in Material Engineering according to the best experience of the Bologna Process 

(MMATENG)" of the project TEMPUS IV were presented. The implementation of new disciplines 

in the curricula of two "Bachelor" and "Master" cycles in the direction of "Engineering Material 

Science" and modernization of existing academic disciplines allowed to increase the level of 

training of specialists in the field of materials science by improving of the educational, technical 

and methodological base of the department, increasing of professional level of teachers. 

 


