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Інженерія поверхні. Комплексний підхід: Матеріали шостої всеукраїнської 

науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників: 

К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ТОВ “Фастпринт”, 2018. – 32 с. 
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представлені на конференції. Основні питання, що були висвітлені у ході 

конференції відносяться до отримання функціональних покриттів методами 

газотермічного напилення та наплавлення, дослідження і аналіз властивостей 
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СЕКЦІЯ 1. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ 
 
АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ  ZrB2 
О. О. Єрко, магістр, В. І. Копилов, професор (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 
Одночасно з традиційними електродними матеріалами для ЕІЛ (метали, 

металеві сплави, вольфрамові і безвольфрамові тверді сплави на основі тугоплавких 
сполук титану), в останні роки проявляється інтерес до використання в якості 
електродних матеріалів композиційної ультрависокотемпературної кераміки на 
основі ZrB2. Відомості по електроіскрове нанесення покриттів з таких матеріалів на 
титанові сплави відсутні. Основними вимогами до матеріалу електрода є висока 
твердість і корозійна стійкість, адгезійна міцність зчеплення з підкладкою більш 
низька, в порівнянні з матеріалом катода, тріщиностійкість і можливість в процесі 
трибоокислення утворювати на робочій поверхні трибоплівку, що забезпечує 
зменшення тертя і зносу [1, 2]. 

Найбільш поширеним в техніці видом зношування є абразивний, при цьому 
одним з основних механізмів зношування на повітрі є окислювальний знос, 
пов'язаний з утворенням поліоксидних трибоплівок на поверхні зносу.  

ЕІЛ сплавів титану матеріалами на основі систем ZrB2-ZrSi2-LaB6 (ЦЛАБ-2) 
характеризується порівняно високим коефіцієнтом масопереносу (40-60%) в 
широкому діапазоні часу обробки t ≥ 1 хв / см2. Параметри електромасопереносу 
залежать від складу як підкладки (за рахунок зворотного масопереносу), так і 
електроду. 

У початковий період ЕІЛ на робочій поверхні в результаті змочування 
матеріалом підкладки легуючих компонентів формуються глобули на основі ZrB2 
підвищеної твердості (~ 20 ГПа) і крихкості. Структурна однорідність такого 
покриття досягається зі збільшенням тривалості ЕІЛ за рахунок електромеханічного 
вигладжування, а також при лазерному оплавленні, що призводить до збільшення 
тріщиностійкості поверхневого шару і зниження твердості до ~ 9 ГПа. 

ЕІЛ-покриття складу ЦЛАБ-2 при тривалому нанесенні (t = 7 хв/см2) являє 
собою структурно-неоднорідну гетерофазну поверхню, яка містить згладжені ділянки 
модифікованого Ti-сплаву, що утворені в результаті кристалізації розплаву. Такі 
ділянки на поверхні ЕІЛ-покриття і лазерні доріжки оплавлення на поверхні (ЕІЛ + 
ЛО) -покриття збіднені киснем і кремнієм. Лазерне покриття з порошкового 
композиту на основі ZrB2 має високу твердість (20 ± 1,5 ГПа) з екстремальним 
розподілом по товщині шару. 

Встановлено, що на поверхні електроіскрових і комбінованих покриттів, які 
містять ZrB2 на Ti-сплавах в умовах трибологічного впливу абразивного зносу на 
повітрі без змащуючого матеріалу формується нанорозмірний поліоксідний шар 
змінного по глибині складу по O, Ti, Zr і В. У разі ЕІЛ- покриття його основу складає 
склоподібна боросилікатна фаза (БСФ), зміцнена діоксидом цирконію, в разі (ЕІЛ + 
ЛО) -покриття - тугоплавка оксидна матриця (ТОМ) на основі оксидів Ti-Zr, в якій 
БСФ грає роль сполучної. Поліоксидний шар на основі ТОМ з більш високим рівнем 
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фізико-механічних властивостей оксидних складових і більшою міцністю зчеплення 
з Ti основою в порівнянні з БСФ забезпечує велику зносостійкість поверхні [3]. 

Під час ЛО ЕІЛ-покриття внаслідок трансформації фазового складу поверхні 
від крихкого керамічного шару на основі ZrB2 до пластичної матриці на основі Ti-
сплаву, модифікованого легуючими компонентами, відбувається зміна механізму 
абразивного зносу від крихкого руйнування для ЕІЛ- покриття до пластичної 
деформації - для (ЕІЛ + ЛО). При переході від ЕІЛ-покриття до (ЕІЛ + ЛО)-покриття, 
зносостійкість підвищується за рахунок зниження втрат на крихке руйнування і 
трансформації фазового складу поліоксидного шару. 

Стійкість ЕІЛ-покриттів до абразивного зносу підвищується не тільки з зростом 
сумарного вмісту твердих фаз, а і з ростом в матеріалі електрода / покриття змісту 
ZrB2, відповідального за формування боросилікатної фази. Зносостійкість до 
абразивного зносу зростає також зі зростанням навантаження для ЕІЛ-покриття з 
матеріалу ЦЛАБ-3, що відрізняється від ЦЛАБ-2 (система ZrB2-ZrSi2-LaB6) 
добавкою SiC, за рахунок його трибоокислення з утворенням SiO2 і зміцнення 
боросилікатної фази. 

Провідними механізмами зношування ЕІЛ-покриттів є крихке руйнування і 
окислювальний механізм, для (ЕІЛ + ЛО) - пластичне деформування і окислювальний 
механізм. 

Отримані результати вказують на перспективність використання розроблених 
матеріалів для підвищення зносостійкості сплавів титану при електроіскровому і 
лазерному нанесенні покриттів, а також їх комбінації. 

 
Література 
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МОЖЛИВІСТЬ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ 
ПРОЦЕСУ ПОВЗУЧОСТІ  МАТЕРІАЛІВ З ПЛАЗМОВИМ ПОКРИТТЯМ 

І.О. Світоч, аспірант, В.І. Копилов, професор (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 
Для прогнозування впливу безлічі чинників на напружений-деформований стан 

матеріалів, зокрема в умовах повзучості, розроблені фундаментальні фізичні і 
математичні моделі, засновані на класичних теоріях повзучості і тривалої міцності. 
При цьому обробка експериментальних даних здійснюється з використанням різних 
методик і емпіричних співвідношень різного рівня адекватності [1–6]. 

Особлива увага приділяється оцінці параметрів повзучості конструкційних 
матеріалів з композиційними керамічними покриттями складного складу і структури, 
і в зв'язку з цим задача ідентифікації цих параметрів при інтенсивних температурно-
тимчасових режимах істотно ускладнюється [7]. 

Відносно новими є нейромережеві підходи до моделювання механізмів 
повзучості [8]. 

Дана методика застосовувалася для моделювання процесів повзучості в різних 
матеріалах, композитах [8–10]. Подібна методика використана для ідентифікації 
трибологічних властивостей кераміки Al2O3, у тому числі композитів на основі 
алюмінієвих сплавів, зміцнених вуглецевими волокнами [11]. 

Метою роботи є апробація методу нейромережевого моделювання для оцінки 
параметрів повзучості і тривалої міцності за результатами експерименту стосовно 
багатофазної системи «основа – композиційне плазмове покриття». 

Нейромережеві моделі в прогнозуванні використовуються, коли немає строгих 
алгоритмів рішення задачі, вхідні дані не повні, але, при цьому, є достатня кількість 
експериментальних даних про поведінку досліджуваної системи [8]. 

У загальному випадку нейронна мережа є математичною моделлю, 
побудованою за принципом біологічних нейронних мереж, елементарною одиницею 
яких є нейрон (рис 1.) 

На кожен нейрон поступають сигнали певного значення, після чого сигнал 
умножається на вагу зв'язку, так поточний стан нейрону визначається за формулою 
(1). 

      (1) 
де s-зважена сума його входів; xi-значення вхідного сигналу; wi-вага зв’язку; w0-вага 
зміщення нейрону 

В результаті маємо деяке значення пороговоъ функції його стану.   
y = f(s)       (2) 

де, f- функція активації. 
 
Нейрони організовуються в певну топологію, вибір якої залежить від 

поставленого завдання. Після вибору архітектури мережі йде вибір відповідного 
алгоритму навчання. На основі експериментальних даних проводиться навчання 
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мережі, за результатами якого ті або інші значення ваги зв'язку з вхідними сигналами 
зменшуються або збільшуються. 

 
Рисунок 1 – Принципова схема нейрону 
 
Таким чином, мережа вчиться розуміти, які сигнали роблять більший вплив. 

Після навчання результати перевіряються на тестовій вибірці даних, при необхідності 
помилки коректуються [8]. 

Інтерес представляє апробація даного методу для дослідження тривалої 
міцності деталей з жароміцними покриттями, які містять нанокомпоненти. 

В якості вхідних сигналів пропонується використовувати експериментальні 
дані, такі як, прикладена напруга, час до руйнування, умовна межа міцності, межа 
короткочасної міцності, відносне подовження, наприклад, згідно даним [7, 12]. 

Структуру нейромережі пропонується побудувати тришарову, аналогічно 
методиці [13]. 

Згідно вже наявним даним отриманим, і обробленим, згідно відомим методикам 
[2, 3, 9], пропонується навчити нейромережу прогнозувати поведінку матеріалу з 
покриттям в умовах повзучості по принципах, аналогічних з роботою [9]. 

Для моделювання пропонується використовувати програмний комплекс 
ANSYS, а навчання проводити по алгоритму зворотного поширення помилки, 
оскільки в цьому випадку ваги зв'язків можуть бути скореговані безпосередньо при 
навчанні. 

Перевагами даної методики є простота і можливість враховувати будь-яку 
кількість додаткових параметрів, таких як, товщина матеріалу зразка і покриття, 
коливання температури під час експерименту і по довжині зразка, відхилення 
розмірів від стандартних, час нагріву, час витримки. 

Даний підхід перспективний, оскільки може скоротити кількість трудомістких 
випробувань і прискорити процес прогнозування. 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ НАПИЛЕННЯ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ІХ 
ПАРАМЕТРИ ПРУЖНОСТІ І ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ 

Є.О. Люшенко, магістр, В. І. Копилов, професор (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
На сьогодні, в час потужного промислового сектору, широкого поширення 

набули такі методи нанесення покриттів як газотермічне (плазмове). 
У зв’язку з попитом на даний вид нанесення покриттів, що викликаний його 

перевагами, в порівнянні з іншими спорідненими методами, виникає питання 
контролю та регулювання фізико-хімічних та експлуатаційних параметрів покриття. 
В тому числі й параметри пружності та електропровідності. 

В наш час для визначення пружних властивостей покриттів, найбільш 
поширеними методами є стандартні методи випробувань шляхом мікроідентування, 
що проводиться з застосуванням індентора Берковича. В процесі мікроідентування 
відбувається запис діаграми введення індентора в осях (навантаження Р – наближення 
h індентора та зразка). Спосіб засновано на аналізі початкової стадії кривої 
напруження, коли деформація ще має пружний характер та підпорядковується 
Герцівському співвідношенню. Для сферичного індентора вихідний вираз для 
навантаження має наступний вигляд: 

𝑃𝑃 = 4
3
Е∗𝑅𝑅0.5ℎ1.5,      (1) 

де E*=En·Ei·[Ei·(1–υn2)+En·(1–υn2)]-1 – зведений модуль Юнга; ν – коефіцієнт 
Пуассона, індекси n та і відносяться до досліджуваного матеріалу (покриття) та 
матеріалу індентора, відповідно. 

При побудові отриманих даних в подвійних логарифмічних координатах або 
координатах P=f∙h3/2, можна знайти спочатку Е*, а в подальшому й Е досліджуваного 
матеріалу, в тому числі й покриття. 

Проте в більшості випадків, функціональні плазмові покриття мають в своєму 
складі керамічні складові, що призводять в багатьох випадках до крихкого 
руйнування покриття. Шорсткість поверхні, наявність мікропор та мікротріщин, 
погана когезія між шарами в покритті призводять до зменшення міцностних 
характеристик таких покриттів та композиції в цілому[1]. 

Більш традиційним, в порівнянні з випробуванням композиційних матеріалів 
на розтяг, є випробування на згин, результати яких дозволяють отримати та 
проаналізувати данні для розрахунку модуля пружності на лінійній ділянці. 
Розрахунок модуля пружності пласких зразків при згині, коли записується крива 
«деформації-навантаження», в залежності від прикладеного навантаження, прогину 
зразка та його геометричних розмірів, розраховується за формулою (2): 

Е = 𝐿𝐿3

4∗𝐻𝐻3𝐵𝐵𝐵𝐵1000
∆𝑃𝑃
∆𝑓𝑓

 ,      (2) 
де L – відстань між опорами, Н, В – товщина та, відповідно, ширина зразка; Р- 
докладене зусилля; f – прогин зразку. 

Застосування методів обробки результатів механічних статичних випробувань 
на згин та мікроідентування дозволяють отримати та проаналізувати не тільки 
пружні характеристики покриття, а й розглянути процеси його руйнування у вигляді 
відшарування або розтріскування. На основі результатів цих експериментів 
отримані дані по в’язкості руйнування, адгезійної та когезійної міцності покриттів 
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[2]. Метод ідентування дозволяє провести як якісний, так і кількісний аналіз 
руйнування композицій типу основа-покриття та отримати параметри 
тріщиностійкості (в’язкості руйнування, Кс). 

При застосування піраміди Віккерса розглядаються створення декількох 
можливих систем (морфологій) тріщин – тріщини під вершиною індентора та по 
куткам його відбитка. Згідно системі тріщин Палмквіста, критичний коефіцієнт 
тріщиностійкості розраховується по виразу (3): 

𝐾𝐾𝑐𝑐 = 𝑘𝑘 𝑃𝑃
𝑎𝑎𝑖𝑖1/2,       (3) 

де k – коефіцієнт, що залежить від геометрії індентора та досліджуваного матеріала; 
а – половина довжини діагоналі відбитка індентора Віккерса; l – довжина тріщини.  

В процесі дослідженна фізико-механічних характеристик в процесі 
дослідженя на згин матеріалу з покриттям за допомогою аналого-цифрового 
передавача записувалась крива «навантаження-деформація», на якій спостерігалися 
різні відповідні даному дослідженню зони, що характеризують етапи деформації. 
Розрахунок модуля пружності відбувався на першому проміжку, де спостерігається 
лінійна залежність напружень від пружної деформації зразка і його геометричних 
розмірів. 

Кінцеве вирішення для виявлення модуля пружності покриття з 
застосуванням (2) з урахуванням прогинів основи та покриття з моменту інерції та 
після відповідних математичних маніпуляцій прийме вигляд (4): 

Е𝑛𝑛 = −𝐴𝐴+√𝐴𝐴2+𝐶𝐶
2𝑅𝑅3

𝐸𝐸𝑠𝑠     (4) 
В рівнянні (4) R=h/H; A=4R2+6R+4–F; C=4 R2 (F–1); F=f0/f1=(1+R)3·Ec/Es – 

співвідношення прогинів основи до прогину композиції «основа – покриття»; h – 
товщина покриття; Es, En, Ec – модуль пружності основи, покриття та композита 
«основа-покриття». 

При дослідженні характеристик плазмових покриттів методом внутрішнього 
тертя проводиться вимір температурної та амплітудної залежностей внутрішнього 
тертя, при цьому виникають особливості аналізу та опрацювання результатів, в 
порівнянні з чистими металами. 

В результаті проведених досліджень по внутрішньому тертю системи 
«основа-покриття», а також механічних досліджень на згин, розраховані модулі 
пружності композиційних плазмових покриттів у відповідності з розробленою 
методикою. При співставному аналізі пружних властивостей плазмових покриттів з 
багатофазними структурами, простежується значний розкид значень модуля 
пружності, що можна пояснити використанням різних методів вимірів та 
аналітичної обробки експериментальних даних. 

Література 
1. Головин, Ю.И. Наноиндентирование и механические свойства твердых тел в 

субмикрообъемах, тонких приповерхностных слоях и пленках. (Обзор) [Текст] / Физика твердого 
тела.– 2008.– т.50, вып. 12.– С.-2113–2142. 

2. Долгов, А. Н. Метод определения модуля упругости газотермических покрытий. 
[Текст] // Порошковая металлургия. – 2004. – №7/8. – С. 110 – 115. 

  



 

12 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ СИСТЕМИ 
FE-AL ПІД ЧАС ГАЗОТЕРМІЧНОГО НАПИЛЕННЯ 

О.О. Степанович, магістр, Ю.С. Попіль, доцент (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 

Необхідним етапом розробки нових покриттів, що наносяться газотермічними 
методами напилення, є вирішення питання їх виготовлення, а в разі практичного 
застосування виробництва, вихідних матеріалів для використання в операції 
напилення. Першими порошками, використаними при проведенні 
експериментальних робіт по газотермічному напиленню інтерметалідних Fe-Al 
покриттів, були порошки, отримані методом розпилення струменів Ar розплавів цих 
інтерметалідів. IdahoState (США) застосовувала для цієї мети порошок Fe-28Al-2Сr 
(ат%), виготовлений АМЕТЕК Со.У Західній Європі порошок Fe-40Al-0,05Zr-0,01B, 
випуск якого був освоєний CEA-CEREM (Франція) для застосування в області 
порошкової металургії (виготовлення виробів методом екструзії), став сировинною 
базою для великих експериментальних робіт у Франції та Іспанії. Згодом обидва ці 
порошку послужили основою для створення нових складів за рахунок введення 
методом механічного легування таких компонентів, як Y2O3, а їх інтенсивний розмел 
дозволив перевести їх в наноструктурний стан і з невпорядкованою кристалічною 
структурою . Недоліком цього методу для отримання Fe-Al-порошків, з'явилися 
труднощі, пов'язані з операцією виплавки сплавів, що володіють різниці між 
температурою плавлення і високою екзотермічністю взаємодії Fe і Al. Це обмежило 
перелік можливих складів розпорошених Fe-Al-порошків а витрати на виробництво 
зумовили високі ціни цих порошків, що створило труднощі при практичному 
застосуванні отриманих з них газотермічних покриттів. 

Більш простим і менш витратним способом отримання порошків інтерметалідів 
є застосування технології СВС, побудованої на використанні екзотермічної ефекту, 
що виникає при синтезі алюмінідів заліза в суміші вихідних компонентів (Fe і Al). 
Таким шляхом були отримані з метою використання в технології ГТН порошки 
FeхAlу в Сілезькому технологічному університеті, ПНР  

При розвитку робіт по ГТН покриттів з інтерметалідів в ПНР в Інституті 
технології сплавів і композиційних матеріалів Сілезького університету, г. Катовіце 
було освоєно отримання порошків інтерметалідів FeAl з використанням явища 
саморуйнування виливок FeAl-сплаву, що містить вуглець - «Peryferalcastiron» 
(наприклад Fe-40Al -C, Fe-36Al-1,5C). При взаємодії з вологою відбувається реакція 
Al4C3 + H2O з утворенням Al (ОН) 3 і СН4 і виникненням в об’ємі виливки 
напружень, що веде до її руйнування в порошок з розміром частинок 100-300 мкм. 
Так отримують порошки FeAl40, FeAl45, FeAl50. Однак недоліком є забруднення 
продукту оксидними сполуками (вміст О = 3-15%)  

Одним із сучасних методів отримання порошків з широким спектром складових 
є механічне легування (МЛ), різновидом якого є механохімічний синтез (МХС). У 
число класів матеріалів порошків, які можливо отримати таким шляхом, входять  
інтерметаліди (NiAl, Ni3Al, Fe3Al, FeAl). Використання технології 
високоенергетичної обробки порошків в кульових або вібраційних млинах дає 
можливість не тільки у великій мірі зняти обмеження в складових розроблюваних 
композицій, але і впливати на розмір зерна одержуваних структур, забезпечуючи 
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формування наноструктурних матеріалів. Ці переваги МХС привернули увагу вчених 
і фахівців, що працюють в галузі матеріалознавства інтерметалідів, в т.ч. 
інтерметалідів Fe-Al.  

Ще однією перевагою технології МХС є можливість розробки таким шляхом 
композиційних матеріалів, а в даному випадку композиційних матеріалів на базі 
інтерметалідів.  Формування інтерметалідів системи Fe-Al з продуктів МХС (МЛ) 
відбувається при їх ТО при температурі ≥ 700 С. 

Таким чином слід вважати, що використання методів МЛ і МХС є найбільш 
перспективним шляхом для розробки порошків на базі інтерметаліду Fe-Al з метою 
застосування в технології ГТН (газотермічного напилення) при створенні нових 
функціональних покриттів для захисту поверхні від корозії і зносу. 

На кафедрі інженерії поверхні «КПІ ім. І. Сікорського» встановили   що при 
нанесені захисних покриттів методом ГТН з використанням інтерметалідів системи 
Fe-Al значно підвищується зносостійкі показники покриття та підвищується стійкість 
до зовнішніх факторів які призводять до ерозії поверхні.  

Це ефективне економічне рішення в порівнянні з іншими аналогічними 
методами, так як в якості плазмо утворюючого газу використовується досить не 
дорогий Ar та N2 ,а собівартість порошку Fe-Al виходячи з технології його 
виготовлення не  висока. В якості обладнання для нанесення покриття було обрано 
установку для плазмового напилення «КИЇВ-7», для обертання та пересування деталі 
в процесі напилення  використовується маніпулятор. Управління маніпулятором 
здійснюється з пульта.  Так як дане обладнання не вимагає додаткової кваліфікації 
персоналу та є простим в використанні. 

В якості зразків були обрані деталі для напилення: ланка сопла 
ГТД(газотурбінного двигуна) та вал турбіни ДВЗ(двигуна внутрішнього згорання). 
Вони працюють в умовах багатоциклічних теплозмін, піддаються впливу 
високотемпературних газових потоків, витримують додаткову дію компонентів 
палива і продуктів його згорання.  

Випробування зносостійкості покриттів при використанні інтерметалідів 
системи Fe-Al показали, що напилене покриття володіє покращеними властивостями 
нанесеного шару до ерозійної стійкості . Загалом, зносостійкість може збільшитись 
до 6 разів. Дослідно підтверджено позитивний вплив інтерметалідів системи Fe-Al на 
структурні зміни, та відповідно мікротвердість і зносостійкість напиленого покриття. 
Даний метод є економічно та ефективно обґрунтованим. 

Враховуючи склад інтерметалідів системи Fe-Al, де Fe-20%, Al-80% такі 
матеріали струмені плазми створюють екзотермічний ефект, що збільшує 
продуктивність і коефіцієнт корисної дії процесу напилення . 

Такі композиції можуть давати мікротвердість від 3910Мпа до 5600Мпа і 
можуть застосовуватись для напилення жаростійких, теплозахисних покриттів. 
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СЕКЦІЯ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ 

ВІДНОВЛЕННЯ ШТОКУ ГІДРОЦИЛІНДРУ ПЛАЗМОВИМ НАПИЛЕННЯМ 
М.В. Дерижук, магістр, А.В. Чорний, доцент (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 
Шток гідроциліндра є однією з основних компонентів гідроциліндра, який 

застосовується при підвищених силових навантаженнях в агресивних середовищах. 
Постійні температурні перепади, високі навантаження і тиск сприяє швидкому 
зношуванню деталей, в результаті чого можуть виникнути такі проблеми, як 
підвищений витік масла і зниження ефективності роботи всієї гідросистеми. 

Під час експлуатації найбільш вразливим місцем є поверхня штока, яка працює 
в складно напружених умовах. Основними видами пошкоджень штока гідроциліндрів 
є: знос антифрикційного шару, задири і втрата натягу. Поведений літературний аналіз 
показав, що у 90% випадків причинами несправностей штоку є різні види зношування 
антифрикційних шарів: гідро-ерозійне, абразивне, втома та ін. 

Мета роботи полягала в розробці технологічного процесу зміцнення штоку 
гідроциліндра. 

Характеристики антифрикційних вузлів тертя визначаються властивостями 
поверхневого шару деталей, які можливо досягти формувальним шляхом на ньому 
тонких шарів-покриттів товщиною, максимально близькою до величини допустимого 
зносу. Адже нанесення антифрикційних зносостійких покриттів не тільки збільшує 
надійність і довговічність вузлів, а також знижує витрати на дорогі дефіцитні 
матеріали, і зменшує витрати на обслуговування та ремонт обладнання. Спосіб 
плазмового напилення покриттів вигідно відрізняється від інших існуючих способів. 
Завдяки високій температурі плазмоутворюючого середовища і відсутності в ній 
кисню за допомогою плазмового нанесення вдається отримувати щільні і міцні 
покриття з будь-яких, в тому числі і тугоплавких, матеріалів без їх окислення. 

Напилення робочих поверхні штоку здійснювалося напівавтоматом камерного 
типу 320 1П, що складається з камери напилення, плазмової установки Київ-7. Даний 
напівавтомат використовується для нанесення покриття на зовнішні циліндричні та 
плоскі поверхні деталей.  

В якості матеріалу для отримання зносостійкого покриття використовували 
механохімічну суміш на основі порошків Fe, Cr та SiC. Результати досліджень 
системи Fe-Cr-SiC показали, що максимальний екзотермічний ефект досягається при 
використанні суміші 40,5Fe-45Cr + 14,5 (мас.%) SiC при температурі 1120 °С з 
утворенням силіцидів: Fe3Si, CrSi2 (мікротвердість 7010-10490 МПа) і карбідів (Cr, 
Fe) 7C3, Cr23C6, Cr3C2 (мікротвердість 11920-13240 МПа), які сприяють підвищенню 
корозійної та зносостійкості покриттів. 
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СЕКЦІЯ 3 СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ В ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ 
 

ПЕРСПЕКТИВИ КОМБІНОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ 

О.В. Лопата, магістр І.В. Смирнов, професор (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 
Представлені різні поєднання первинних технологій формування 

функціональних покриттів. В даний час перспективними є комплексні або 
комбіновані методи формування функціональних покриттів (гібридні технології), 
нанесення покриттів у поєднанні з модифікуванням, нанесенням багатошарових, 
багатофункціональних покриттів; розвиток інтегрованих багатоопераційних 
технологій. В умовах все зростаючого дефіциту дорогих легуючих матеріалів, що 
входять до складу сталей, що вимагають високого комплексу міцнісних властивостей, 
перспективними є гібридні технології формування функціональних покриттів з 
маловуглецевих сталей. 

Основною сферою використання комбінованих технології є виготовлення 
виробів з покриттями, підвищення надійності та довговічності деталей різних галузей 
машинобудування [1]. В останні десятиліття область використання комбінований, 
інтегрованих та гібридних технологій істотно розширилася [1]. По даним Інституту 
електрозварювання ім. Е.О. Патона в США і Західній Європі комплексні або 
комбіновані методи нанесення покриттів отримали назву «гібридних» процесів. В 
теперішній час в практиці виготовлення виробів з покриттями та підвищення 
надійності і довговічності деталей різних галузей машинобудування знайшли 
застосування слідуючи «гібридні процеси» [1-4]: 

- сполучення хіміко-термічної обробки з поверхневим пластичним 
деформуванням (азотування із холодною накаткою, цементація з поверхневим 
пластичним деформуванням); 

- хіміко-термічна обробка з послідуючою електроконтактною обробкою 
(легування бором і вуглецем із послідуючою електроконтактною обробкою); 

- газотермічне напилення з послідуючою холодною прокаткою; 
- електромагнітне наплавлення з послідуючою термомеханічною 

обробкою (поверхневим пластичним деформуванням); 
- пластичне деформування з дифузійним насиченням (прокатка з 

дифузійним насиченням при газовій цементації); 
- поверхневе пластичне деформування (ППД) із нагріванням в печі або 

електронагрівом (дробоструменева обробка та електронагрівання); 
- ППД із електроімпульсною обробкою (електроімпульсне деформування 

при прокачуванні); 
- ППД з мікродуговим оксидуванням (МДО); 
- лазерне загартування з пластичним деформуванням; 
- плазмове напилення з послідуючим гарячим ізостатичним пресуванням; 
- зміцнення гальванічних покриттів ППД; 
- цементація з послідуючим дробоструменевим зміцненням; 
- лазерне загартування або легування з ППД; 
- лазерно-ультразвукове легування; 
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- ультразвукова обробка газотермічних покриттів; 
- лазерна обробка плазмових покриттів; 
- лазерне зміцнення іонно-азотованого шару;  
- лазерна обробка борированих поверхонь; 
- лазерне загартування після цементації;  
- хіміко-термічна обробка лазерно-легованих сталей. 
Необхідно відзначити явище інверсії, коли зміна послідовності операцій 

формування покриттів приводить до результатів, що відрізняються. Оптимальний 
вибір операцій та їх послідовність визначається підвищенням комплексу механічних 
властивостей, зносостійкості, а також якості поверхні. Попередню хіміко-термічну 
обробку доцільно використовувати для підготовки поверхні під електроіскрове 
легування, а фінішне електроіскрове легування цементованих і азотованих поверхонь 
забезпечує додаткове підвищення твердості та зносостійкості. Різна послідовність 
електроіскрового легування та азотування дозволяє керувати розподілом 
мікротвердості в легованому шарі. Слід відмітити явище інверсії в комбінації 
лазерної обробки та іонного азотування. Лазерна обробка азотованого шару 
забезпечує більш щільний оксинитридний шар під поверхнею, а також збільшення 
глибини азотованого шару. Фінішна дробоструменева обробка азотованого шару 
підвищує зносостійкість та межу витривалості зубчастих передач. 

В теперішній час ще не розроблена методологія синтезу комбінованих 
технологій. В інтегруванні технологій має місце імпірично-інтуїтивний підхід. При 
виборі варіанту комбінованої технології критерієм є затрати та збільшення комплексу 
механічних властивостей виробів. 

На сьогоднішній день у сфері інформаційних технологій відсутня інформація 
про наявність інформаційної бази для вибору комбінованих, гібридних та 
інтегрованих технологій формування функціональних покриттів.  

Таким чином, створення технологічних процесів із застосуванням комбінованих  
технологій є достатньо актуальною задачею и може зробити різні галузі машинобудівного 
виробництва рентабельними.  

Мета досліджень – дати характеристику інтегрованим методам формування 
функціонального покриттів, а також показати перспективу їх розвитку. 
Запропонувати гібридний (комбінований) спосіб формування функціональних 
покриттів. 

Результати досліджень. В результаті проведення досліджень розроблено 
метод формування функціональних покриттів на основі комбінованої технології, який 
полягає в електроконтактному припіканні (ЕКП) самофлюсуючі сплавів (СФС) на 
основі нікелю, які попередньо сформовані газотермічним напиленням (ГТН). Аналіз 
структур сформованих покриттів показав, що на кордоні покриття-деталь відсутня 
зона перемішування матеріалу покриття з матеріалом деталі, тобто відсутній процес 
розплавлення і перегріву деталі. Розроблено технологічний процес формування 
функціональних покриттів. Лабораторні та стендові випробування 
експериментальних зразків з покриттями показали, що зносостійкість їх поверхонь в 
2,5-5 рази вище, ніж поверхонь, отриманих ГТН. 
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На підставі експериментальних досліджень розроблена технологічна інструкція 
для формування функціональних покриттів і практичні рекомендації по 
використанню комбінованої технології ГТН + ЕКП. 

В роботі передбачається: розробити загальну методологію по вибору 
оптимальних параметрів комбінованих методів формування покриттів із заданими 
функціональними властивостями для підвищення надійності та довговічності деталей 
різних галузей машинобудування.  

Висновки. створення технологічних процесів із застосуванням комбінованих  
технологій є достатньо актуальною задачею и може зробити різні галузі машинобудівного 
виробництва рентабельними.  

В  результаті досліджень показано, що при виборі способу формування 
функціональних покриттів необхідно прагнути: до підвищення наукоємності 
технологічного забезпечення процесів формування функціональних покриттів і до 
зниження їх ресурсозатратності; до забезпечення зростання прибутку при збільшенні 
інвестицій в розроблювану технологію формування функціональних покриттів. 
Доцільно характер розвитку технології формування функціональних покриттів 
оцінювати ставленням зростання прибутку до обсягів інвестицій. Запропоновано 
наукоємність комбінованої технології формування функціональних покриттів 
оцінювати показником Кн, який представляє ставлення технологічних витрат до 
ресурсозатратності. Доцільно використовувати показник наукоємності Кн для 
порівняння і оптимізації технологій формування функціональних покриттів по: 
матеріало- та енергоємності, критеріям міцності і зносостійкості, продуктивності, 
ресурсозатратам і собівартості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ДЕТАЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІОННИМ АЗОТУВАННЯМ 

О.В. Лопата, магістр, І.В. Смирнов, професор (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
А.В. Рудковський, с.н.с. (ІПМ ім. Г.С. Писаренко НАН України) 

Є.К. Cолових, професор, М.Ю. Бондар, магістр 
(Центральноукраїнський технічний університет) 

 
Поверхневі шари деталей засобів транспорту, такі як зубчаті колеса та деталі 

типу вал-шестерня зміцнюють  методами хіміко-термічної обробки (ХТО). До 
методів ХТО відносять газове, плазмове, рідинне азотування та азотування в пастах, 
а також комбінації цих способів. Загальним для всіх чотирьох методів  є нагрів деталі 
до температури азотування та насичення поверхні деталі азотом. Застосування ХТО 
для зміцнення поверхневих шарів деталей дозволяє отримувати їх зі збільшеною 
стійкістю. Основні режимні параметри ХТО поверхонь деталей – склад робочої 
атмосфери, атмосферний потенціал і температура деталей, що обробляються. Від їх 
оптимальних параметрів головним чином залежать якість азотованої поверхні та 
тривалість процесу. Властивості азотованих шарів залежать від режимів роботи 
обладнання при попередній обробці і підготовці поверхні деталі, при утворенні 
нітридного шару та послідуючий обробці зміцненої деталі, складу і властивостей 
робочого газу та деталі. 

Найбільша швидкість процесу спостерігається при рідинному азотуванні, так 
як в цьому випадку забезпечуються досить високі значення концентрації частинок. 
Рідинний метод дозволяє скоротити тривалість технологічного процесу, однак не 
завжди забезпечує високу якість поверхні і стабільність товщини дифузійного шару. 
Процес рідинного насичення поверхневих шарів деталей є високотоксичним. 
Прямоточний газовий метод дозволяє регулювати активність насичуючої атмосфери, 
використовується для цементації, нітроцементації і азотування. Головними 
недоліками цього методу являється висока токсичність процесу, нерівномірність 
азотованого шару і велике короблення деталей внаслідок локальних перегрівів 
деталей. 

Для деталей транспортних засобів, такі як зубчаті колеса та деталі типу вал-
шестерня, що працюють в парах тертя, зазнають одночасно навантаження 
перемінного знаку, потрібен азотований шар з оптимально-легованою нітридною 
зоною (з фіксованою концентрацією азоту, вуглецю та кисню) і розвиненим 
дифузійним підшарком (зоною внутрішнього азотування). В цьому випадку, 
поверхневі шари найбільш ефективно зміцнювати  технологією іонного азотування 
(ІА), яка дозволяє керувати потенціалом насичуючої атмосфери, усунути перегріви 
поверхонь та забезпечує високу якість і стабільність товщини дифузійного шару. 
Технологія іонного-імпульсного азотування (ІІА) є екологічно чистим процесом. 
Виходячи з вище сказаного ми рекомендуємо цей метод обирати для зміцнення 
деталей. 

Метою виконаної роботи було дослідження технологічного процесу ІІА.  
При розробці структурної послідовності технологічного процесу 

дотримувалися умови забезпечення зміцнення деталі у такому порядку, який дає 
можливість найкраще застосувати обладнання, зменшити втрати робочого часу, 
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отримати якісну та виготовлену з заданою точністю деталь. Процес ІІА складається з 
наступних операцій: попередня обробка поверхні основи з метою очищення поверхні 
від можливого бруду для запобігання емісії; фінішна обробка деталі; ІІА 
оброблюваної поверхні; обробка поверхні після азотування, якщо необхідно. 
Підготовка зразків до азотування передбачають наступні операції: 1) обезжирення 
поверхні деталей (ступінь обезжирення не нижче першої; 2) промивка розчинниками 
та лужними розчинами. 

ІІА проходить в 1,5-2,0 рази інтенсивніше в порівнянні з ХТО при радіаційному, 
пічному нагріві. Так, наприклад, шар товщиною 0,55 мм при 550оС на сталі 
38Х2МЮА утворюється при ІІА за 14 годин, а при пічному газовому –за 30-35 годин. 
При цьому досягається також скорочення загального часу технологічного циклу в 3-
5 раз за рахунок зменшення часу нагріву і охолодження. ІІА значно інтенсифікується 
при короткочасних витримках (від декількох хвилин до 15-20 годин), так як іонне 
бомбардування діє тільки на процеси адсорбції і дифузії в поверхневій зоні товщиною 
не більше 0,05 мм. Із збільшенням тривалості процесу (більше 15-20 годин) перевага 
в швидкості формування шару у ІІА по відношенню до пічного зменшується. При ІІА 
високий градієнт концентрації, яка являється рушійною силою процесу, 
встановлюється в перші хвилини насичення. При пічному азотуванні концентрація 
азоту плавно підвищується і досягає максимуму через 30 хвилин. Створення при ІІА 
граничного градієнту концентрації на різних стадіях насичення (до 20 хвилин), 
активація поверхні і ескалація дефектів в поверхневій зоні супроводжуються 
інтенсивним поглинанням азоту і завершенням формування шару по твердості 
протягом 5 хвилин (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Вплив температури і тривалості ІІА на твердість сталі 38Х2МЮА 
 
ІІА проводиться в атмосфері азоту і азотно-водневих сумішах. Зміна складу 

азотно-водневої атмосфери має незначний вплив на товщину шару і його твердість 
(рис. 2). 
  

4    0    0    

6    0    0    

8    0    0    

1    0    0    0    

H    V    5    

5    1    0    1    5    3    0    4    5    6    0    х    в    1    0    2    0    г    о    д    

t    =    5    5    0    o    C    

1    

2    

H    V    5    

1    2    0    0    

1    0    0    0    

8    0    0    
5    0    0    5    2    0    5    4    0    5    6    0    5    8    0    t    ,    о    С    

=    6    г    о    д    .    



 

20 

 
Рисунок 2 - Вплив складу азотно-водневих атмосфер при азотуванні на 

розподілення мікротвердості по товщині дифузійного шару конструкційних сталей. 
Режим азотування 530оС, 9 год.: а –в суміші 25%N2+75%Н2; б –в суміші 
75%N2+25%Н2; 1 –сталь 38Х2МЮ; 2 -30Х3МФ; 3 -40ХФА; 4 -20ХЗМВФ. 

 
Збільшення поверхневої нітридної зони в часі залежить від складу насичуючої 

атмосфери. В без вуглецевій азотній плазмі нітридна зона утворюється на основі γ΄-
фази (Fe4N), яка досягає максимальної товщини (6-8 мкм) протягом двох годин 
азотування. При подальшому збільшенні тривалості процесу товщина шару γ΄-фази 
змінюється незначно. При ІІА в пульсуючій плазмі, що містить вуглець, зона 
з’єднання представляє собою карбонітрид ε-Fe2-3(NC), товщина шару якого 
збільшується по параболічному закону від часу процесу. При азотуванні в азотно-
водневій суміші концентрація азоту в дифузійній зоні вище, і азот розповсюджується 
на більшу глибину, ніж при обробці в азотно-вуглецевій плазмі (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Вплив складу атмосфери при іонному азотуванні на розподілення 

азоту, вуглецю (а), інтенсивності виділень карбонітридів (б) і твердості (в) по товщині 
дифузійного шару. Азотна атмосфера –суцільна лінія, азотно-вуглецева атмосфера – 
штрихова лінія, температура азотування 510 оС, час 24 години,  
сталь –хромомолібденова з 0,3% С. 

 
Розподілення твердості по шару являється функцією його газонасиченості по 

азоту і вуглецю. В плазмі з вуглевмісними газами в приграничній зоні твердість вище, 
ніж в чисто азотній атмосфері, однак зона високої твердості розповсюджується на 
меншу глибину (рис. 3). При радіаційному нагріві будову шару можна регулювати: 1)  
розбавляючи азот киснем, повітрям, вуглевмісними газами; 2) використовуючи 
вакуум; 3) змінюючи азотний потенціал насичуючого середовища. Ці процеси 
залежать від тиску, питомої потужності, складу атмосфери. ІАА дозволяє регулювати 
будову шару при розчиненні азоту аргоном і вуглевмісними газами. Отримання 
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дифузійного шару на базі високо азотистого твердого розчину без поверхневої 
нітридної зони досягається за рахунок розчинення азоту аргоном в режимі катодного 
розпилення при тискові 39-78 Па. 

Таким чином, ІІА дозволяє керувати потенціалом насичуючої атмосфери, 
усунути перегріви деталей, забезпечує високу якість поверхні і стабільність товщини 
дифузійного шару. ІІА  є екологічно чистим процесом. Будову азотованого шару 
можна отримати при комбінованому насиченні, яке проводиться по двох стадійному 
циклу: 

- на першій стадії процесу формується зона внутрішнього азотування при: 
радіаційному нагріві в атмосфері азоту; в імпульсному тліючому розряді, в суміші 
азоту з аргоном в режимі катодного розпилення. При цьому досягається прискорення 
процесу; 

- на другій стадії формується поверхнева зона оптимального фазового і 
хімічного складу при насиченні в суміші азоту і вуглевмісних (кисневмісних) газів. 
Такі покриття мають високу зносостійкість, підвищують межу витривалості і 
утворюються значно швидше, ніж при звичайних схемах азотування.  

Технологія ІІА на відміну від видів ХТО: 
- не створює суцільного нагріву деталі, а забезпечує нагрів тільки поверхневого 

шару на глибину, необхідну для його зміцнення; 
- не змінює форми і геометричних розмірів деталей; 
- поліпшує поверхневі властивості матеріалів, дозволяє отримати завчасно 

прогнозовані їх характеристики, щоб кращим чином відповідати умовам 
експлуатації;  

- використовується як фінішна, без заключної механічної обробки, що спрощує 
технологічний процес виробництва.  

- процес пришвидшено в 2 – 6 разів. 
Технологія ІІА реалізує ефект аномального масо переносу. Дискретно-

імпульсне введення енергії забезпечує збільшення швидкості нагріву в 2 – 5 разів, що 
дозволяє збільшити швидкість дифузії азоту. Циклічний характер нагріву дозволяє 
скоротити в 2 – 5 рази потужність джерел електричного живлення, що відносить 
технологію ІІА до енергозберігаючих. 
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ЗМІЦНЕННЯ ШТОКУ БУРОВОГО НАСОСУ ПЛАЗМОВИМ НАПИЛЕННЯМ 
І.П. Малюга, магістр, А.В. Чорний, доцент (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 
Деталі машин нафтогазової промисловості працюють у важких умовах 

комплексної дії високих статичних і динамічних навантажень у присутності абразиву 
і промивної рідини під високим тиском. Руйнуючі навантаження, що впливають на 
деталі, пошкоджують переважно поверхню виробів. Це визначає перспективність 
використання деталей з захисними покриттями, здатними протистояти основним 
руйнуючим факторам. 

Для нафтогазового машинобудування найбільш прогресивним технологічним 
процесом, що дозволяє значно підвищувати надійність, довговічність та якість 
деталей машин, є газотермічне нанесення покриттів. Застосування захисних 
покриттів особливо ефективно із-за можливості знизити витрату легуючих сталей і 
кольорових металів, дозволяючи використовувати в якості основного матеріалу 
деталей нелеговані марки сталей з нанесенням функціональних шарів. Ця технологія 
дозволяє також відновлювати геометричні розміри та властивості ушкоджених 
поверхонь деталей під час експлуатації.  

Бурові насоси використовується для подачі бурової суміші в процесі буріння 
скважин глибиною до 10000 метрів. У номенклатурі деталей бурової техніки 
особливо проблематичними у виготовленні є штоки двосторонньої дії для бурових 
насосів. Вони швидко виходять з ладу через інтенсивне зношування та впливу 
поверхнево активних речовин бурового розчину за температури 80 °C і тиску 15 МПа. 
На робочій ділянці штока виникають глибокі подряпини і борозни, що прискорює 
руйнування манжети та знижує ефективність роботи бурового насоса. Відтак існує 
проблема ефективного забезпечення зносостійкості таких штоків. 

В роботі запропонована технологія зміцнення штоків бурових насосів методом 
плазмового напилення керамічних покриттів. Актуальність теми обумовлена 
практичними потребами різних галузей промисловості в багатофункціональних 
безвольфрамових газотермічних покриттях для захисту поверхні деталей, що 
експлуатуються в екстремальних умовах. 

В якості вихідного матеріалу для напилення використовували оксидну кераміку 
на основі Al2O3 - TiO2 - SiO2 [1, 2], для підшару використовували Ni - Al (ПН85Ю15М) 
[3]. Приготування порошкової суміші з мікрочастинок проводили в планетарному 
шаровому млині XQM-2 протягом 5-7 хв з додатковим вакуумуванням робочих 
ємностей. 

Металографічні дослідження показали, що покриття характеризуються 
гетерогенною структурою з рівномірним розподілом включень сферичної, овальної 
та неправильної форми різного розміру в матеріалі матриці. Структура керамічного 
покриття являє собою композиційний шар, в якому майже немає пір. Пористість 
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покриття складає менше 1%, тоді як пористість покриття з Al2O3 - 10 - 15% і з оксидної 
композиції Al2O3 - TiO2 - 6-10%, що свідчить про його високу якість. 

Результати мікро рентгеноспектрального методу аналізу свідчать, що керамічне 
покриття має матрицю наступного складу (в мас.%): ТiO2 - 30; SiO2 - 12; Аl2O3 - 58 з 
мікротвердістю 7,79 – 11,0 ГПа. 

Використання певних параметрів режиму напилення, складу напилюваного 
порошку дозволило отримати покриття, що характеризуються підвищеними 
мікротвердістю в 1,13 - 1,6 рази в порівнянні з загартованою сталлю 50 та стійкістю в 
умовах одночасного впливу абразивного зносу і корозійного середовища в 1,4 -1,88 
рази і підвищує продуктивність процесу напилення на 13%. 
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ВПЛИВ НАНОПОРОШКУ КАРБІДУ ТИТАНУ НА ВЛАСТИВОСТІ 
НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ 

І.С. Новіков, магістр, Д.В. Степанов, доцент, (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 
Оцінку загального стану зносостійкості матеріалів, що використовуються для 

наплавлення, провів І.І. Рябцев в статті [1]. Найчастіше використовують сплави на 
основі заліза. Наведені матеріали, нажаль, не дають відмінних результатів. В той же 
час українська промисловість схильна використовувати більш дешеві матеріали, 
незважаючи на їх низьку зносостійкість. Одним зі способів вирішення вказаних 
проблем є використання технологічних прийомів, щоб покращити властивості 
поверхневого шару. 

Одним із способів підвищення зносостійкості металу при різних видах 
зношення є подрібнення структурних складових наплавленого металу. Такі зміни у 
металі спричиняють, в тому числі, речовини, які називаються модифікаторами. Вони 
впливають на умови кристалізації та розмір первинної структури металу [2]. 

Такі зміни у металі можуть викликати і звичайні легувальні компоненти, але 
модифікатори відрізняються тим, що такі зміни викликають при введенні у відносно 
малих пропорціях [3]. 

На сьогодні вплив нанопорошків на наплавлений метал вивчений дуже погано, 
і одним із порошків, вплив якого невідомий – карбід титану. Аналіз літературних 
даних [2-8] вказує на те, що розробка методики наплавлення із застосуванням 
нанорозмірних карбідів і їх застосування може бути перспективним і потребує 
додаткового вивчення. 

Введення нанокомпоненту в зону наплавлення відбувалося за допомогою 
парафінової свічки: парафін розтоплювався, змішувався з нанопорошком у заданій 
пропорції, перемішувався та застигав. Перед наплавленням цією свічкою було 
промазано зону наплавлення. Було виготовлено 9 зразків: №1 – без додавання 
модифікаторів, №2, 3, 4, 5 – із додаванням TiC 0,5%, 1%, 5%, 10% відповідно. 

В якості основи для наплавлення було обрано металевий лист із конструкційної 
низьколегованої сталі 09Г2С. Сталь 09Г2С широко використовується при 
виготовленні труб і іншого металопрокату. Вид постачання згідно ГОСТ 19903-74. 

Для наплавлення було використано дріт марки Велтек-Н300РМ-S, діаметром 2 
мм. Постачається згідно ТУ 28.7-31749248-001-2002. Цей дріт є покращеним 
варіантом більш розповсюдженого 30ХГСА. 

Для захисту зони зварювання було використано зварювальний флюс АН-60, 
який призначений для дугового автоматичного зварювання на підвищеній швидкості 
(до 180 м/год) конструкцій з вуглецевих і низьколегованих сталей. Зварювальний 
флюс АН-60 постачається згідно  ГОСТ 9087-81, і найчастіше використовується при 
виробництві труб. 

При проведені досліджень використовували наявне обладнання для 
наплавлення: автомат АД-231 типу АДФ1204 з джерелом живлення ВДУ-1201К. 
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Графічне порівняння зносостійкості наплавлених зразків з введенням карбіду 
титану із контрольним зразком показано на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 - Графічне зображення результатів випробування TiC. 
 
При аналізі отриманих даних помітний позитивний вплив нанокомпоненту на 

наплавлений метал. Можемо відмітити, що помітна тенденція – із збільшенням 
відсотку вмісту карбіду титану в зразку збільшується і зносостійкість. П’ятий зразок 
зношується майже в три рази повільніше ніж перший (без нанопорошку).   

Таким чином підтверджено позитивний вплив нанопорошку  карбіду титану на 
зносостійкість наплавленого металу в умовах сухого тертя. Зафіксовано суттєве 
підвищення зносостійкості (в 3 рази). 
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РОЗРОБКА ПЛАЗМОТРОНІВ НА ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШАХ ДЛЯ 
РОЗПИЛЕННЯ ДРОТУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 
О.А. Булєєв, магістр, В. М. Пащенко, професор(КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 
Одним із напрямків створення газотермічних покриттів є використання в якості 

вихідних матеріалів дротів та прутків. Напилення покриттів із дротяних матеріалів 
здійснюють плазмовим, газополуменевим способами і електродуговим напиленням. 
Плазмові методи розпилення дроту вигідно відрізняються від альтернативних методів 
(електродугового та газополуменевого) більш широкими технологічними 
можливостями. 

В якості вихідних матеріалів використовують як суцільні дроти із металів і 
сплавів (мідь, алюміній, залізо, титан, нікель, хром, молібден, вольфрам, різні сплави 
та ін.), так і порошкові різного складу. 

Покриття при розпиленні дроту формується із крапель розплаву, завдяки чому 
вони мають щільну ламелярну структуру, низьку пористість, високу міцність і 
твердість, малий розкид показників мікротвердості, низький вміст оксидів в покритті. 
До того ж, зазвичай економічність процесів створення покриттів із використанням 
дротів вища порівняно із використанням порошку через меншу вартість вихідного 
матеріалу. 

Основним недоліком процесів розпилення дроту є порівняно тривалий час 
перебування вихідного матеріалу в зоні теплового та динамічного впливу робочих 
газів, що потребує застосування захисних інертних або нейтральних середовищ. 

Перспективним напрямком розвитку методів розпилення дроту для 
формування покриттів є застосування замість інертних газів складних газових систем 
і, зокрема, систем N-O-C-H. 

Під час розпилення дроту «ідеальний» струмінь плазми повинен забезпечувати 
рівномірний (допускається нерівномірний, із максимумом на поздовжній осі) 
розподіл температур та швидкостей у поперечному перерізі струменя у зоні 
подавання дроту за умови високого рівня абсолютного значення температури і 
швидкості; високе значення коефіцієнта тепловіддачі у зоні плавлення матеріалу 
дроту; рівномірний розподіл температур та швидкостей у поперечному перерізі 
струменя на всьому шляху руху частинок до поверхні виробу; стале, вище за 
температуру плавлення матеріалу дроту, значення температури струменя з моменту 
розплавлення матеріалу дроту до дистанції напилення; різке спадання рівня 
температури газового потоку в зоні формування покриття; відсутність активних 
компонентів навколишнього газового середовища (або зв’язування їх); мінімальний 
кут розкриття газового (двофазного) потоку. 

Аналізуючи термодинамічні характеристики плазмових середовищ різного 
складу попередньо можна констатувати, що температура плазми, яка отримана із 
молекулярних газів, менша за температуру плазми атомарних газів, наприклад 
аргону. Це зменшує температурний перепад у зоні нагрівання і загалом може 
негативно вплинути на продуктивність процесу розпилення. Але враховуючи, що 
струмінь плазмових розпилювачів, що працюють на молекулярних 
плазмоутворювальних газах і сумішах характеризується значними градієнтами 
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температури і швидкості потоку газу за перерізом струменя і вздовж його, реальні 
умови нагрівання і прискорення частинок матеріалу, який утворює покриття, може 
значно перевищувати середньомасові значення. 

Таким чином, для успішної реалізації процесу розпилення дроту плазмою 
молекулярних сумішей і, зокрема, плазмою суміші повітря із вуглеводневими газами, 
необхідно виконати декілька попередніх умов: 

- температурний профіль струменя плазми у місці введення дроту повинен 
бути максимально нерівномірний; 

- для підвищення швидкісних характеристик струменя процес генерації 
плазми повинен проходити при мінімально допустимих значеннях діаметра вихідного 
електрода; 

- конструкція вихідного електрода повинна забезпечувати введення 
вихідного матеріалу у дуговий канал (у зону максимальних температур) без 
порушення герметичності системи його охолодження; 

- довжина вихідного електрода повинна бути якомога меншою для 
мінімізації втрат у нього. 

Експериментально були випробувані три конструкції анодного вузла із різними 
конфігураціями дугового каналу плазмотрона. 

У двох конструкціях реалізована принципова схема плазмотрона із 
самовстановлювальною дугою і в одному – із автогазодинамічною фіксацією 
довжини дуги. В результаті досліджень підтверджена стійка робота генератора 
плазми і стабільність процесу розпилення дроту у всіх варіантах виконання анодного 
вузла. 

У всіх випадках було отримано якість покриттів, порівняно вищу не тільки з 
дугового металізацією, але і з розпиленням аргоновими плазмотронами. Однак, 
внаслідок низьких, порівняно із аргоновою плазмою температур газоповітряної 
плазми, продуктивність процесу виявилася дещо нижчою ніж у альтернативних 
варіантів. 

Залежність продуктивності від струму має практично лінійний характер. 
Продуктивність збільшується зі зростанням струму дуги через підвищення 
температури плазми і швидкості її витікання. Має місце локальний максимум 
продуктивності при зміні складу плазмоутворювальної суміші. Максимальне 
значення продуктивності досягається при збагаченій суміші із коефіцієнтом витрати 
окиснювача α = 0,9. 

В результаті досліджень встановлено, що при потужності плазмотрона до 
50 кВт, максимальна продуктивність (близько 3 кг/год.) при розпилюванні одного 
дроту досягається при схемі дугового каналу, який об'єднує принцип 
самоустановлювальної дуги із частковим її прив'язуванням на струмоведучому дроті. 
Цей висновок кореспондується із припущеннями щодо високої нерівномірності 
температурного поля плазмових потоків, що створюються плазмотронами із 
самоустановлювальною дугою. 
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РОЗРОБКА КРИТЕРІАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАЗМОТРОНІВ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ 
О.К. Дюмін, магістр, В. М. Пащенко, професор(КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 
Плазмотрон є найбільш відповідальним і водночас найменш надійним 

елементом комплексу обладнання для плазмового напилення. Принципово для 
плазмового напилення можливе використання більшості відомих типів плазмотронів, 
проте технологія напилення і реальні умови експлуатації пред'являють до них ряд 
вимог, які обмежують коло застосовуваних в даний час принципових схем 
генераторів низькотемпературної плазми. 

Ці вимоги можна сформулювати наступним чином: формування компактного 
плазмового потоку, що забезпечує плавлення і розгін частинок напилюваного 
матеріалу і утворення якісних покриттів; простота конструктивного виконання, що 
забезпечує якісний ремонт в умовах виробництва; технологічність при масовому 
виготовленні, мінімальна кількість ущільнень у трактах охолоджуючої води і подачі 
плазмоутворювального газу; мінімальні масо-габаритні показники при заданій 
потужності; раціональне застосування кольорових і корозійностійких матеріалів; 
тепловий ККД плазмотрона на рівні (0,65-0,85); пологоспадні, жорсткі або зростальні 
вольт-амперні характеристики плазмотрона у робочому діапазоні струмів, що 
дозволяють повніше використовувати встановлену потужність джерел живлення або 
знизити її; плазмотрон повинен забезпечити стабільність параметрів плазмового 
потоку по температурі, швидкості і складу, а також необхідний профіль цих 
параметрів по перетину і довжині факела; питома енергія плазмового потоку залежно 
від виду напилюваного матеріалу повинна мати можливість зміни від 5 до 
20 кВт∙год. /  м3 (D = 4). 

Найбільш повно цим умовам задовольняють генератори низькотемпературної 
плазми, що використовують як джерело тепла для нагріву газу термічну електричну 
дугу (ЕДП). 

Основним показником ефективності застосування генераторів плазми є 
продуктивність технологічних процесів, реалізованих за їх допомоги. Але 
враховуючи, що продуктивність технологічних процесів інженерії поверхні зазвичай 
пропорційна потужності використаного генератора плазми, практично важко 
порівнювати за цим показником плазмотрони різної потужності. Доцільніше 
аналізувати питомі енергетичні показники, які демонструють вибрані для порівняння 
зразки, а також безрозмірні характеристики процесу перетворення енергії. 

Першим за значимістю показником енергетичної ефективності плазмового 
генератора є його ККД. Він характеризує повноту перетворення енергії і не є сталою 
величиною, а залежить від режимних параметрів генерації плазми. Значення ККД 
сучасних технологічних генераторів плазми коливається в широких межах: від 0,5 до 
0,9. 

Ще одним, не менш важливим енергетичним параметром технологічних 
плазмотронів, є значення питомої ентальпії плазмового струменя. Саме цей показник 
характеризує потенційну можливість плазмового струменя нагрівати за визначений 
час матеріал до потрібної температури. Для плазмового нанесення покриттів, 
наприклад, значення питомої ентальпії визначає тип матеріалу, який може бути 
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оброблений за допомогою конкретного робочого тіла. Матеріали із відносно низькою 
температурою плавлення (метали, сплави, пластмаси тощо) можуть утворювати 
покриття при значеннях питомої ентальпії (3…7) кВт·год./м3. Для нанесення 
тугоплавких покриттів, наприклад, із кераміки необхідно підвищувати питому 
ентальпії до значень (8…12) кВт·год./м3. Здатність плазмового генератора через зміну 
режимних параметрів генерації плазми змінювати значення питомої ентальпії 
плазмового струменя є необхідною умовою його універсальності як інструмента для 
обробки матеріалів. 

В ідеальному випадку необхідне узгодження встановленої потужності джерела 
живлення і генератора плазми, який від нього живиться. 

Враховуючи сказане, логічним шляхом нами був обраний умовний 
безрозмірний критерій оптимізації: 

max

xxmin
,U

U
ε

β = η⋅ ⋅
ε

      (1) 

де η  – осереднений по діапазону зміни робочого струму термічний ККД плазмотрона; 
max

min

ε
ε  – відношення ентальпії ентальпії на зрізі анода плазмотрона за тих же умов; U  

– осереднене значення напруги на дузі при зміні струму від мінімального до 
максимального значення при Q∑ , n = const (Q∑ – сумарна витрата, n – об’ємний вміст 
природного газу в плазмоутворювальній суміші); Uхх – напруга холостого ходу 
джерела живлення. 

Згідно із запропонованим критерієм, у випадку оптимізації геометричних 
розмірів дугового каналу кращий плазмотрон повинен мати вищий термічний ККД, 
ширший діапазон зміни питомої ентальпії на зрізі анода, а його середня напруга на 
дузі повинна якомога менше відрізнятися від напруги холостого ходу джерела 
живлення. 

На сьогодні створено і застосовується значна кількість плазмових пристроїв 
різної потужності. Вони відрізняються продуктивністю, надійністю, діапазоном зміни 
енергетичних характеристик тощо. Вибір оптимальної для конкретного 
технологічного процесу конструкції здійснюється, зазвичай, за одним, критичним на 
думку експерта, параметром. Такий вибір часто носить суб’єктивний характер і не 
завжди є раціональним. 

Універсальний критерій оцінки енергетичної ефективності технологічних 
плазмових генераторів посередньої дії, який не залежить від потужності та 
продуктивності пристроїв, що порівнюються, дозволяє перевести процес вибору із 
категорії якісного аналізу у кількісний. 
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ВИБІР МАТЕРІАЛУ ПОКРИТТЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 
ЧЕРВ’ЯЧНИХ ФРЕЗ ВАКУУМНО-ДУГОВИМ НАПИЛЕННЯМ 

А.І. Попіль, магістрант, І.В. Смирнов, професор (КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 
Спосіб нарізування циліндричний зубчастих коліс черв'ячними фрезами має 

найбільшого поширення в машинобудуванні. Причиною цього є універсальність 
черв'ячного зубофрезерування (допускається нарізування прямозубих і косозубих, 
шевронних циліндричних коліс в діапазоні модулів 0,1 - 10 мм з різною кількістю 
зубів одним і тим же інструментом), висока точність і продуктивність процесу 
обробки. 

В процесі різання фреза  виходить з ладу в результаті затуплення (кінець 
періоду стійкості), поломки (повне руйнування ріжучої кромки або викришування 
частинок ріжучого матеріалу), розм'якшення (втрата твердості у сталі і приварювання 
- явища, майже не спостерігається у твердого сплаву) і, результаті цих факторів 
ступінь зносу збільшується. Характер зносу і його вплив на процес різання можуть 
бути різні.[1]  Отже постає проблема в зміцненні  Черв'ячних фрез. 

Черв’ячні фрези зазвичай виготовляють з сталі Р6М5 швидкорізальної і 
відноситься до одного з видів інструментальної сталі. Вона володіє високим запасом 
міцності, який дозволяє обробляти тверді матеріали.  

Для зміцнення черв’ячних фрез найбільш поширений процес іонно-плазмове 
напилення у вакуумі. Даний метод дозволяє наносити тонкоплівкові зміцнюючі 
покриття (1-10 мкм) на основі карбідів, нітридів, карбонітридів, окислів, що 
володіють високою твердістю, теплостійкістю, зносостійкість. Метод заснований на 
ерозії матеріалу катода з катодної плями і дозволяє отримувати захисно-декоративні, 
корозійно-стійкі, зносостійкі і жаростійкі покриття, у тому числі наноструктурні 
зносостійкі покриття на інструмент. Цей спосіб при напиленні не нагріває деталь до 
високих температур, що є важливою властивістю,  має достатню продуктивність, та 
процес є більш керований на відміну від інших. При цьому данне покриття дозволяє 
знизити силу тертя при різанні сталей на 20-30%, зменшити коефіцієнт усадки 
стружки і зусилля різання на 15-20%, знизити температуру при різанні і значно від 2 
до 6 разів підвищити стійкість інструменту з одночасним збільшенням 
продуктивності. При іонно-плазмовому напиленні з використанням процесу 
конденсації з іонним бомбардуванням (КІБ), заснованому на генерації речовини 
катодною плямою вакуумної дуги з одночасною подачею в вакуумний простір 
реактивних газів (азоту, ацетилену, метану та ін), процес формування покриття 
протікає у дві стадії . На першому етапі до деталі прикладається напруга порядку 1,0-
1,5 кВ при тиску у вакуумній камері порядку 10-3 Па (10-5 мм рт.ст.). В результаті 
іонного бомбардування відбувається очищення, активація та розігрів поверхні 
деталей.. На другому етапі в камеру надходить реактивний газ, напруга на інструменті 
знижується до 100-200 В і відбувається власне процес осадження покриття за рахунок 
проходження плазмохімічних реакцій [2]. 

Широке застосування для зміцнення інструменту набуло покриття (TiALN ) 
завдяки високій тепло- і зносостійкості, стійкості до окислювального зносу та інші. В 
порівняні з TiN і Ti (C, N) покриття (Ti, Al) N мають кращу стійкість до окислення 
при більш високій твердості. (Ti, Al) N створює тепловий бар'єр який практично 
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ізолює інструментальний матеріал. Відбувається перерозподіл теплових потоків, і 
велика частина тепла йде в стружку [3]. 

Мета: полягає у виборі матеріалу покриття на основі (TiALN ) та удосконалення 
вакуумно-дугового обладнання для зміцнення черв’ячних фрез для нарізання дрібно 
модульних зубчастих коліс. 

На основі аналізу діаграми стану Ti-Al та літературних даних була встановлена 
раціональна кількість Al в титановому катоді в межах 9-11%. Зі збільшенням вмісту 
Al відбувається утворення додаткових інтерметалідних фаз. TiAlN має фіолетово-
чорний колір, високу твердість при підвищених температурах, стійкий до 
високотемпературного окислення. Коефіцієнт тертя по сухій сталі 0.3-0.4,  
Термостійкість до 900 ºC, рекомендована товщина покриття 3-5 мкм в залежності від 
умов різання. 

Для нанесення покриття (TiAlN) була удосконалена установка ВТТ-1500. 
Вакуумна установка ВТТ-1500  призначена для нанесення у вакуумі тонких плівок із 
зносостійкими і декоративним покриттям шляхом  розпилення у вакуумі з 
злектропровідних тугоплавких матеріалів титану, цирконію, молібдену та їх сполук з 
газами на різальний інструмент, листи з нержавіючої сталі. 

В результаті вдосконалення вакуумної установки було застосоване безмасляне 
відкачування вакуумної камери. Для цього здійснена заміна паромасляного насосу, в 
якому в якості робочої рідини використовується масло, на турбомолекулярний насос, 
який працює без масляного ущільнення. Така модернізація вакуумної установки 
дозволить отримати високоякісне зносостійке покриття за рахунок відсутності парів 
масел в робочій камері. Для збільшення продуктивності нанесення було встановлено 
електродугові джерела іонів  з холодним катодом. Розроблено технологічну оснастку 
для нанесення покриття на модульні фрези. Дана оснастка складається з двох кареток, 
які з̍ єднанні між собою трьома стержнями, та віссю, фрези  вставляються з верху в 
низ, а зверху зажимами закріплюються та підвішуються на гачках, що дозволяє 
отримати більшу продуктивність процесу 

Висновок: таким чином розроблені технологічні заходи дозволять отримати 
більш зносостійке та якісне покриття, збільшення продуктивності, зміцнення 
черв’ячних фрез у 2,5-3 рази. 
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