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Бороваш стаи мають висою антикорозшш властивост в р^зних агресив-
них середовищах. Однак у промисловост боридш покриття, як антикорозшш, 
сьогодш практично не використовуються, хоча за стшюстю у бшьшост агре-
сивних середовищ вони перевершують в с ^нш^ в^дом^ дифузшш покриття. 

Метою даних до^джень було вивчення фазового складу борованого ша-
ру стаи 20 ^ особливостей його змши при заглибленш у зразок. 

Матер1алом для дослщжень служили цилшдричш зразки з̂  стаи 20 д1аме-
тром 20 ^ висотою 30 мм. Борування проводили електролггичним методом у ро-
зплав^ складом 70% № 2 В 4 0 7 ^ 30% 8Ю при температур^ 950°С ^ густиш струму 

л 

50 мА/см . Час борування тривав 2 ^ 4 години. Пюля борування зразки повшьно 
охолоджувались на повггр1 або тддавались гартуванню шляхом охолодження у 
водгРентгеноструктурш до^дження проводились на дифрактометр1 ДРОН-3 у 
нефшьтрованому випромшюванш рентгешвсько! трубки з заизним анодом у 
штерваи купв дифракцп вщ 30 до 90°. 

Яюсний фазовий анаиз дослщжених зразюв показав, що за згаданих умов 
борування на поверхш зразюв чггко фшсуеться наявнють дифракцшних лшш, 
що вщповщають двом боридним фазам зашза: Ре2В ^ РеВ (твборид ^ борид заль 
за). Дифракцшш лшп, що вщповщають а-Ре, на дифрактограм^ з поверхш зразку 
вщсутш. Пюля зняття шару зразку товщиною 10 мкм шляхом абразивного з ш -
л^фовування фазовий анаиз показуе повне зникнення на дифрактограм^ лшш, 
що вщповщають фаз^ РеВ, вщсутш також лшп, що вщповщають фаз1 а-Ре. При 
подальшому заглибленш у зразок з кроком 10 мкм на дифрактограм1 залиша-
ються лише лшп фази Ре2В, штенсивнють яких поступово зменшуеться, а штен-
сивнють лшп (200) а-Ре починае зростати. Бшьш штенсивна л т я (110) а-Ре, на 
жаль, мае такий же кут дифракцп, що ^ лшп (200) РеВ ^ (211) Ре2В. Тому появу, 
або зникнення фази а-Ре контролювали по лшп (200). У цшому характер поведь 
нки фазових складових залишаеться однаковим для зразюв, борованих протягом 
2 ^ 4 години, р1зниця полягае лише в тому, що глибина борованого шару Ре2В 
мае бшьшу протяжшсть у глибину зразка вщповщно, при знятп матер^алу зра-
зка бшьш шзшше з'являються лшп а-Ре. 

Проведеш дослщження тдтвердили можливють отримання монофазного 
боридного покриття при густиш струму, що не перевищуе "критичного" для 
даного складу розплаву, яке при гартуванш не утворюе на поверхш зразку 
трщин ^ вщкол1в. 
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