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Основні наукові результати 
На підставі проведених досліджень показано, що у поверхневому шарі, відбуваються 

зміни хімічного складу,  структури і властивостей, що виникають у процесі дисипації механіч-
ної енергії навантажених тертям покриттів, при цьому основним явищем, що контролює ці змі-
ни, виступає дифузія хімічно активних елементів з мастильних середовищ і їх трибохімічна вза-
ємодія, отже, поблизу поверхні й у шарах, що безпосередньо граничать із зовнішнім середови-
щем, мають місце енергетичні зміни, що приводять до значного підвищення термодинамічної 
стабільності поверхневого шару за рахунок, по-перше поверхневого насичення хімічно актив-
ними елементами присадок, що містяться в мастильних матеріалах, по-друге, у наслідок сегре-
гації, що є складовими покриттів легуючих елементів при навантажені тертям поверхневих ша-
рів покриттів, при цьому зменшення вільної поверхневої енергії пов'язано з анігіляцією вакансії 
в поверхневому шарі, наслідком чого є більш повна реалізація сил міжатомних зв'язків, що у 
свою чергу збільшує опір пластичної деформації і, таким чином, сприяє розширенню діапазону 
структурної пристосованості  покриттів у даних умовах тертя, тобто в режимі граничного ма-
щення насичення хімічно активними добавками дозволяє змінювати структурно-фазовий стан 
поверхневого шару, і забезпечити тим самим тривалу стабільність і триботехнічну зносостій-
кість їхньої структури в процесі експлуатації. 

Для нанесення покриттів розроблені: 
- технології підготовки вихідних порошків і виробництва порошкового матеріалу для де-

тонаційно-газового напилення; 
- рекомендації по підвищенню конструктивної міцності та триботехнічної надійності ву-

злів тертя; 
- технології формування покриттів для відновлення деталей які раніше не відновлювались; 
- рекомендації по підвищенню поверхневої міцності при виробництві та відновленні де-

талей, що працюють в екстремальних умовах; 
- розглянуті типові проблеми доцільного використання запропонованих покриттів в ме-

ханобудівельному комплексі України. 
Практична цінність 
Розроблена технологія одержання композиційних порошкових матеріалів відрізняється про-

стотою і може використовуватися як на спеціалізованих підприємствах з виробництва порошків, 
так і на ділянках детонаційного напилювання. Приймаючи до уваги, вартість порошків ніхрому і 
нержавіючої сталі, було також випробуване одержання порошків з окремих компонентів сплаву. 
Проведені іспити показали, що по своїм експлуатаційним властивостям покриття з таких порошків 
не відрізняються від таких для порошків на основі сплавів. У цьому випадку вартість одержуваних 
за розробленою технологією порошків знижується. З огляду на невисоку щільність розроблених 
матеріалів (у = 5,8-6,1 г/см3) у порівнянні зі сплавами типу ВК (у =14,5-15 г/см3) слід зазначити, що 
вагові витрати цих матеріалів у порівнянні з порошками на основі карбіду   вольфраму нижче в 2-
3,7 рази. Для одержання детонаційних покрить використовували порошки на основі карбіду хрому 
(Сг3С2) з нікелевої або ніхромовим зв'язуванням (порошки типу КХН-15, КХНХ-15, КХНХ-20) . 
Порошки типу КХН являють собою механічні суміші, у яких складені елементи мали наступний 
гранулометричний склад: частки карбіду хрому мали переважний розмір 3-5 мкм, ніхрому і нікелю 
- 25-60 мкм. З тугоплавких оксидів було освоєне застосування сумішей А1203 - Т102 і А1203 - 
Сг203. Самофлюсуючі порошки, використовувані для детонаційного напилювання, являють собою 
матеріали на основі нікелю, нікелю і хрому, що містять добавки бора і кремнію. 
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