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1. С.І. Сидоренко,  Є.В. Іващенко, В.Ф. Мазанко, Г.Г. Лобачова. Структура 

та властивості поверхневих шарів сплавів заліза з титаном після 

комбінованого постадійного насичення азотом та вуглецем // 

Металознавство та обробка металів. – 2004. – № 3. – С. 27 – 32. 

Досліджено структуру та властивості поверхневих шарів сплавів заліза з 

титаном після комбінованого постадійного насичення азотом та вуглецем 

мікроструктурним, мікродюрометричним, авторадіографічним та 

рентгенофазовим методами. Показана можливість формування дифузійної 

зони, яка складається з декількох шарів з різною мікротвердістю, зміною 

параметрів процесу: кількості стадій, їх тривалості та температури. 

 

2. E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova. Diffusion saturation of Fe alloys by 

nitrogen and carbon during the process of combined stage-by-stage chemical 

heat treatment // Вісник Черкаського національного університету. – 2007. – 

Випуск 117. Серія "Фізико-математичні науки". – С. 77 – 80. 

This paper presents the results obtained after combined stage-by-stage saturation of 

Fe+0,8wt.%Ti and Fe+1,8wt.%Ti alloys by nitrogen and carbon. Microhardness, 

structure and phase composition of diffusion zones in iron alloys were investigated by 

X-ray diffraction analysis. It was shown that a combined stage-by-stage treatment 

may lead to formation of several layers with different etching (“bright” and “dark” 

layers) and different thickness and microhardness. The number of layers, their 

thickness and microhardness depend on the temperature of the stage and its duration. 

 

3. S.I. Sidorenko, E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, V.F. Mazanko. The 

influence of Ti and Zr on isotope’s 
63

Ni diffusion in the iron surface layer at 

Electric-spark alloying in carbon containing environment // Defect and 

Diffusion Forum Vol.277 (2008) pp. 87 – 90. 

By the method of radio isotopes (method of depleting) the redistribution of 
63

Ni was 

investigated in the surface layer of iron after the Electric-spark alloying by titanium 

and zirconium in a carbon containing atmosphere and in air. It is proved that the 



Electric-spark alloying results in diffusive penetration of 
63

Ni both in the alloyed 

layer and in material of basis. The depth of isotope’s penetration depends on the 

nature of an anode material. Alloying by titanium results in penetration of nickel on 

the depth of 10 m, that almost in 2 times more than the depth of its penetration if a 

zirconium anode is used. In particular, a microhardness, microstructure and phase 

composition of alloyed layers are examined. It is assumed that alloying of iron by 

zirconium results in the hardness increase. The alloyed layer equals to 10 GPa (at 

treatment in kerosene) and to 8,6 GPa (at treatment in propane-butane) that exceeds 

the microhardness values at alloying by titanium. 

 

4. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко. Формування зміцнених 

поверхневих шарів на залізі пошаровим електроіскровим легуванням // 

Проблеми тертя та зношування. – 2009. – Вип. 52. – С. 210 – 215. 

Досліджені мікроструктура, мікротвердість та фазовий склад  легованих 

шарів, отриманих на поверхні заліза пошаровим електроіскровим легуванням 

(ЕІЛ) анодами з Zr, Ті, Cr, Fe та вуглецю в різних насичуючих атмосферах 

(пропан-бутан, повітря). Встановлено, що пошарове ЕІЛ призводить до 

утворення зміцнених легованих зон протяжністю до 0,1 мм з підвищеною 

мікротвердістю (7 - 10 ГПа), які можуть бути використані в парах тертя  

 

5. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко. Формування поверхневого 

зміцненого шару при хіміко-термічній обробці, поєднаній з 

електроіскровим легуванням // Металознавство та обробка металів. – 

2010. – № 1. – С. 39 – 42. 

Методами мікроструктурного, мікродюрометричного, локального 

мікрорентгеноспектрального, рентгеноструктурного аналізу та растрової 

електронної мікроскопії досліджені поверхневі шари заліза, отримані при 

проведенні комплексної обробки, яка включала електроіскрове легування (ЕІЛ) 

цирконієм, титаном, хромом на повітрі, в атмосфері пропан-бутану та 

хіміко-термічну обробку (ХТО) – азотування. Встановлено підвищення 

мікротвердості легованих шарів до 5,5 – 12 ГПа. Виявлено збільшення глибини 

проникнення цирконію вглиб матеріалу основи (до 200 мкм).   



 

6. К.М. Храновська, В.Ф. Мазанко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Вплив  

середовища  легування  та  додаткового азотування на  мікротвердість, 

структуру  та  фазовий склад залізної  підкладинки // Фізична інженерія 

поверхні. – 2010. – Т. 8, № 4. – С. 371 – 375. 

Досліджено вплив середовища електроіскрового легування та додаткового 

азотування на мікротвердість, мікроструктуру та фазовий склад 

приповерхневих шарів залізної підкладинки. Встановлено, що різна 

послідовність обробки між ЕІЛ та азотуванням дозволяє керувати 

положенням максимуму у приповерхневому шарі технічного заліза, що дає 

можливість обирати послідовність стадій із врахуванням умов експлуатації 

деталей та забезпеченням необхідної мікротвердості легованого шару. Поява 

максимумів мікротвердості пояснена формуванням дефектного шару та 

максимальною глибиною термічних напружень у залізі. 

 

7. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Л.Ф. Яценко, В.Ф. Мазанко. Вплив 

хромового аноду на формування поверхневих шарів сплавів Fe-Cr при 

електроіскровому легуванні // Вісник українського матеріалознавчого 

товариства. – 2010. – Вип. 3. – С. 16 – 22. 

Досліджено кінетику масоперенесення, структуру, розподіл елементів та 

мікротвердість поверхневих шарів, отриманих після електроіскрового 

легування на сплавах Fe-Cr хромовим електродом. Найбільш високий 

коефіцієнт перенесення матеріалу спостерігали при електроіскровому 

легуванні сплаву Fe+1,5 мас.%Cr (40%) і Fe – армко (48%). Встановлено, що 

найбільшу мікротвердість має сплав Fe+2,5 мас.%Cr – 10,6 ГПа, що може 

бути пояснено наявністю твердого розчину Cr на основі заліза, інтерметалідів 

та нітридів. 

 

8. Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, Ю.М. Гаврилюк. Вплив складу 

міжелектродного середовища на структуру та мікротвердість сплавів 

заліза при електроіскровому легуванні цирконієм, титаном, хромом // 



Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. – 2011. – Вип. 3 (68), част. 1. – С. 86 – 90. 

Досліджені структура, фазовий склад та мікротвердість покриттів, 

одержаних на залізі та сталі Ст.3 в процесі електроіскрового легування (ЕІЛ) 

цирконієм, титаном, хромом у міжелектродних середовищах різного складу 

(повітря, пропан-бутан, гас, аргон, азот, рідкий азот). Встановлено 

збільшення мікротвердості поверхневих зон сплавів заліза від 3,5 до 11 ГПа, що 

зумовлено насиченням легованого шару елементами втілення. 

 

9. К.М. Храновська, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Формування 

багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних 

середовищах // Металознавство та обробка металів. – 2011. – № 1. – С. 

30–32. 

Розглянуто особливості формування одно- та тришарових електроіскрових 

покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах. Досліджено фазовий склад 

та характеристики фізико-механічних властивостей поверхневих шарів заліза 

після нанесення покриттів. 

 

10. І. Smolina, N. Franchik, G. Lobachova. The influence condition of electro-

spark alloying by Al and sequent laser treatment on surface layer of steel 

GradeB A284 // Journal “Challenges of modern technology”, Vol. 2 (No 3), 

July-September 2011, p. 25-28, ISSN 2082-2863. 

In present paper is described structure and properties of alloying by aluminum 

surface layer of steel  GradeB A284, which were obtain by electro-spark alloying 

(ESA) and sequent laser treatment (LT). The properties of coating were investigated 

by SEM and X-ray diffraction, microstructure and microhardness analysis. 

It has been shown that next laser treatment can increase the depth of hardened layer 

doped with 50 to 80 – 100 m, but in comparison with ESA, reduced the value of 

microhardness from 10 to 5 GPa. 

 

11. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Ю.М. Гаврилюк. 

Створення зміцнених покриттів на низьковуглецевій сталі методом 



електроіскрового легування у середовищах змінного складу // Нові 

технології. Науковий вісник Ін-ту економіки і нових технологій. 

Кременчук: – 2013. – № 3 – 4 (41-42). –  С. 3 – 7. 

Досліджено структуру, фазовий склад, параметри субструктури (D; d/d) та 

мікротвердість поверхневої зони сталі Ст.3 після електроіскрового легування 

(ЕІЛ) Zr-, Ti-, Cr-анодами у насичувальних середовищах з азотом та вуглецем. 

Виявлена можливість керування розподілом карбідів та нітридів за глибиною 

покриття шляхом дворазової зміни насичувального середовища з 

азотовмісного на вуглецевмісне або з вуглецевмісного на азотовмісне, що 

впливає на підвищення поверхневої мікротвердості від 4,5 ГПа (ЕІЛ хромом) до 

9 ГПа (ЕІЛ цирконієм). 

 

12. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.В. Франчік. 

Зносостійкість поверхневих зон сплавів заліза після електроіскрового 

легування та лазерної обробки у насичувальних середовищах 

комплексного складу // Проблеми тертя та зношування.– 2014. – № 3(64). 

– С. 105 – 109. 

Встановлено, що електроіскрове легування (ЕІЛ) цирконієм, титаном, хромом 

у середовищах, що змінюються у послідовності азот – пропан-бутан (або 

пропан-бутан – азот), та лазерна обробка (ЛО) у середовищі (азот + пропан- 

бутан) сприяє підвищенню зносостійкості сплавів заліза у 3,8–4 рази. Це 

зумовлено наявністю карбідів, нітридів у поверхневих шарах, які утворилися в 

результаті взаємодії металів анодів та заліза з елементами насичувального 

середовища (азотом та вуглецем) за екстремальних умов процесів ЕІЛ та ЛО. 

 

13. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Особливості формування 

структури та властивості покриттів на сталі після електроіскрового 

легування у рідинних насичувальних середовищах з вуглецьвмісними 

порошками // Металознавство та обробка металів.– 2014. – № 3. – С. 27 – 

34. 

Досліджені структура, фазовий склад та мікротвердість покриттів на сталі 

Ст.3, що утворилися в процесі електроіскрового легування (ЕІЛ) цирконієм, 



титаном, хромом у середовищі гліцерину з додаванням порошків графіту та 

карбідів перехідних металів ZrC, TiC, Cr3C2. Встановлено, що одержані 

покриття мають локально неоднорідну структуру, яка являє собою пересичені 

тверді розчини легувального елементу та заліза, додатково збагачені 

карбідами цирконію, титану, хрому, внаслідок чого збільшується поверхнева 

мікротвердість від 3,5 до 9,9 ГПа.  

 

14. Лобачова Г.Г. Формування функціональних Cr-Zr та Cr-Ti 

електроіскрових покриттів на поверхні сталі Ст.3 / Г.Г. Лобачова, Є.В. 

Іващенко, С.С. Мороз// Металознавство та обробка металів.– 2015. – № 3.  

– С. 53 – 58. 

Досліджено структуру, мікротвердість та стійкість до зношування 

покриттів на сталі Ст.3, отриманих під час електроіскрового легування (ЕІЛ) 

хромом на повітрі та подальшого нанесення цирконію або титану у рідинних 

вуглецевмісних сумішах з порошковими компонентами (графіт, карбід, 

вольфрам, алюміній). 

 

15. Лобачова Г.Г. Поверхневе зміцнення сталі Ст.3 шляхом створення 

багатокомпонентних електроіскрових покриттів з вольфраму, міді та 

графіту / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, К.Є. Ігнасюк // Металознавство 

та обробка металів.– 2015. – № 4.  – С. 7 – 11.  

Встановлено можливість створення багатокомпонентних покриттів на сталі 

Ст.3 в процесі послідовного електроіскрового легування вольфрамом, міддю, 

графітом та досліджено кінетику їх формування, мікроструктуру, 

мікротвердість та стійкість до зношування. 

 

16. Іващенко. Є.В. Створення функціональних покриттів на поверхні  

маловуглецевої сталі багатостадійним електроіскровим легуванням хромом 

та графітом у насичу вальних середовищах / Є.В. Іващенко, 

Г.Г. Лобачова, Н.А. Шаповалова, К.Є. Ігнасюк // Проблеми тертя та 

зношування. – 2016. – № 2(71). – С. 150 – 154. 



Встановлено, що багатостадійне електроіскрове легування (ЕІЛ) хромом і 

графітом, яке відбувається у різних середовищах (повітря, аргон, пропан-

бутан), сприяє підвищенню поверхневої мікротвердості сталі Ст.3 до 15 ГПа 

та зносостійкості у 8 – 32,5 рази. Це зумовлено наявністю карбідів, нітридів у 

поверхневих шарах, які утворилися в результаті взаємодії матеріалів анодів з 

елементами насичувального середовища (азотом, вуглецем) за екстремальних 

умов процесу ЕІЛ. 

 


