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Винахід належить до галузі матеріалознавства та порошкової металургії. Композиційний
матеріал для електродів контактного зварювання складається з сферичних порошків
евтектичної суміші гексаборид лантану-диборид титану, ущільнених в умовах іскро-плазмового
спікання.
Відомо, що електроди контактного зварювання піддаються циклічному впливу великих
стискаючих навантажень при високих температурах. При цьому відбувається рекристалізація
матеріалу поверхневих шарів електрода, що супроводжується утворенням внутрішньозеренних
та міжзеренних тріщин, що призводить до деформації електрода, порушення режимів
зварювання та, як наслідок, до неякісного зварного з'єднання.
Відомий композиційний матеріал для електродів контактного зварювання на основі міді або
мідного сплаву, зміцнений вольфрамом, сплавом вольфраму, молібденом або молібденовим
сплавом, який отриманий методом порошкової металургії нагріванням за високих температур.
Недоліком застосування даного способу є низька технологічність, довготривалість процесу та
низькі експлуатаційні характеристики отриманих композитів [1].
Для матеріалу електрода, призначеного для зварювання деталей та конструкцій, мають
значення його температура рекристалізації і стійкості до електроерозії, а також твердості та
електропровідності.
Відомий також дисперсно-зміцнений матеріал, який містить мідний сплав та включення
вольфрамового сплаву, з якого виготовляється наконечник електрода, що контактує з об'єктом
зварювання. Мідно-вольфрамовий сплав з'єднаний між собою тільки на одній плоскій поверхні і
теплопровідність електрода точкового зварювання знаходиться в діапазоні 60-120 Вт/мК.
Недоліком зазначених матеріалів є їх висока вартість та низькі експлуатаційні характеристики
[2].
Відомий також композиційний матеріал Ті-C-Cu, електропровідність якого знаходиться в
межах 40-68 % від електропровідності міді та твердість по Віккерсу в межах 2000-2480 МПа [3].
В основу винаходу поставлено задачу удосконалити спосіб отримання металокерамічного
композиційного матеріалу для електродів контактного зварювання ущільненням в умовах іскроплазмового спікання з підвищеними механічними та електрофізичними властивостями.
Поставлена задача реалізується наступним чином: металокерамічний композиційний
матеріал для електродів контактного зварювання дозують, змішують, обкатують в рольгангу та
ущільнюють в умовах іскро-плазмового спікання суміші мідного порошку та порошку керамічної
складової.
Новим є те, що як порошок керамічної складової використовують евтектичну суміш порошку
LaB6 - 11 % TiB2, 1 % В, який ущільнюють разом з мідним порошком в умовах іскро-плазмового
спікання.
Ущільнення суміші із сферичних порошків евтектичної суміші гексабориду лантану та
дибориду титану і міді проводять в умовах іскро-плазмового спікання до майже безпористого
стану та формують композиційну міцну структуру.
Спосіб реалізується наступним чином.
Вихідну суміш керамічних порошків LaB6, ТіВ2 (11 мас. %) та В (1 мас. %) дозують, змішують
і пресують заготовки діаметром 30 мм і висотою 60 мм, спікають при температурі 1620 °C у
вакуумному середовищі протягом 30 хв, на кінцевому етапі отримують готовий керамічний
армований порошок евтектичної суміші LaB6-TiB2 відцентровим розпиленням. Попередньо
отриману суміш порошків системи LaB6-TiB2 витримують у розчині концентрованої кислоти
HNO3, промивають дистильованою водою, сушать у вакуумі протягом 1 години, дозують,
обкатують у рольгангу з Cu-45 мас. %, з додаванням 2,5 % розчину полівінілового спирту (10 мл
на 100 г) протягом 30 хв, ущільнюють в умовах іскро-плазмового спікання за температури 7001050 °C з часом витримки 1-10 хв.
Спосіб виконують наступним чином: як вихідні порошки для виготовлення композиційного
матеріалу використовують порошки гексабориду лантану, дибориду титану, бору та міді.
Порошок евтектичної суміші LaB6-TiB2 має пікнометричну щільність - 4,05 г/см3, насипну
щільність - 2,33 г/см3 та текучість 7,35 г/с, розмір порошку - 200-500 мкм. Розмір частинок
порошку міді - 50 мкм.
Для приготування однорідної суміші порошок евтектичного складу системи LaВ 6-ТіВ2
обкатують на рольгангу протягом 30 хв з порошком міді. Для поліпшення однорідності суміші
частинки порошку евтектичного складу системи LaB6-TiB2 зволожують 2,5 %-им водним
розчином полівінілового спирту (ПВС) з розрахунку 10 мл розчину на 100 г порошку і додають
порошок міді (45 мас. %). Процес ущільнення суміші проводять іскро-плазмовим спіканням до
температури 1050 °C з витримкою до 10 хв.
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Під час іскро-плазмового спікання із суміші порошків керамічного матеріалу та міді
формується металокерамічний композит, мікроструктура якого являє собою матрицю із
пластичної міді, наповнену частинками із армованого керамічного матеріалу.
Застосування способу отримання металокерамічного композиційного матеріалу для
електродів контактного зварювання із суміші порошків евтектичного складу системи LaB6-TiB2 та
міді забезпечить формування пластичної металевої матриці із міді, яка міцно зв'язує частинки
порошку армованого керамічного матеріалу. Напруження пластичного деформування становить
500 МПа при відносній деформації 4 %. Питомий електричний опір композиційного матеріалу
складає 1,09 мкОм*см, що практично досягає значень електричного опору міді.
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Спосіб отримання металокерамічного композиційного матеріалу для електродів контактного
зварювання, за яким дозують, змішують, обкатують в рольгангу та ущільнюють в умовах іскроплазмового спікання суміш мідного порошку та порошку керамічної складової, який
відрізняється тим, що як порошок керамічної складової використовують евтектичну суміш
порошку LaВ6 - 11 % ТіВ2, 1 % В, яку ущільнюють разом з мідним порошком в умовах іскроплазмового спікання.
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