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Анотація 

Запропоновано метод наплавлення сормайтом для підвищення зносостійкості поверхні проти аб-

разивного зношування. 
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Аbstract 

The method of surfacing sormaytom to improve surface durability against abrasive wear. 
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Вступ  

В сучасному світі основним завданням інженерів по відновленню деталей машин є пошук таких 

матеріалів  та технологій, які б мали невелику вартість та дозволяли отримати покриття із заданими 

триботехнічними властивостями. Таким вимогам цілком відповідають технології, що ґрунтуються на 

використанні сормайтових наплавлювальних матеріалів, які дозволяють отримати на сталевих дета-

лях зносостійкі  покриття з високими триботехнічними властивостями, що дає можливість значно 

підвищити термін експлуатації деталей та спростити технологію нанесення функціональних покрит-

тів. 

 

Результати дослідження 

В результаті експерименту досліджувалося покриття яке було нанесено електродом Т-590 [1]. Піс-

ля наплавлення високоміцного матеріалу було виміряно його твердість яка становила 55-62 HRC, та 

визначено його мікроструктуру рис. 1. На рисунку дендритна структура добре помітна після травлен-

ня навіть неозброєним оком, що свідчить про високу твердість наплавленого покриття. 

 

Рис. 1. – Мікроструктура наплавленого матеріалу 

Випробування на зносостійсть проводилися за допомогою установки,  яка була сконструйована та 

використовується на кафедрі Технології підвищення зносостійкості Вінницького національного тех-

нічного університету.  

В результаті проведення експерименту було визначено, що при сухому терті зношування матеріа-

лу з наплавленим покриттям відбувається не так інтенсивно як зі звичайним матеріалом [2].  

Проаналізувавши мікроструктуру наплавленого покриття після експерименту, було виявлено сліди 

мікрорізання, які утворилися  внаслідок дії абразиву у вигляді порошку. Абразивний порошок утво-
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рився внаслідок руйнування матеріалу контртіла та дії температури [3]. Також наявні темні плями, 

що свідчить про зміну структури металу при впливом високої температури. 

 

Висновки 

 Обробка і аналіз експериментальних данних показали, що в результаті наплавлення вдалося ство-

рити високоміцне покриття, твердість якого становить НRC 55..62. 

Зносостійкість матеріалу за допомогою наплавлення сормайтом збільшилась на 35-40 відсотків в 

порівняні зі звичайним матеріалом, а отже більше підходить для роботи в абразивному середовищі. 
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