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Гірничо-металургійний комплекс України (ГМК) займає провідне місце в національній

економіці, забезпечуючи до третини промислового виробництва країни й до 40 % її експортних

доходів. Розвиток підприємств галузі, а також підвищення ефективності їхньої роботи

стримується значним зношуванням високопродуктивного встаткування. За оцінками фахівців

він вже досягає 70...75 % і метою даної роботи є рішення комплексної науково-технічної

проблеми - підвищення ресурсу встаткування ГМК на основі іноваційних технологій інженерії

поверхні.

Аналіз показує, що умови експлуатації й види зношування деталей устаткування ГМК

відрізняються у такому ступені, що з використанням однієї технології вирішити проблему

збільшення їхньої довговічності не можна. Автори роботи запропонували для її рішення

комплекс інноваційних технологій. Кожна з технологій найбільшою мірою враховує специфіку

експлуатації й зношування конкретної деталі, вимоги до міцності з'єднання шарів,

конфігурацію й розміри деталей, величину зношування й ін.

ЗАВДАННЯ РОБОТИ:

- розробка наукових і технологічних основ високоефективних дугових, плазмових,

лазерних, ударно-хвильових та інших технологій наплавлення й нанесення зносо- і

корозійностійких покриттів з аморфною, нанокристалічною та градієнтною структурою на

робочі поверхні деталей важко навантажених машин і механізмів обладнання ГМК;

- створення аморфних і наноструктурних матеріалів, а також геомодіфикаторів тертя для

нанесення покриттів і модифікації поверхні деталей, у тому числі деталей рухливих з'єднань;

- розробка й практичне застосування комплексу інноваційних технологій, обладнання й

матеріалів, які забезпечують підвищення надійності, зносостійкості, продуктивності й ін.

характеристик деталей, що визначають ресурс устаткування ГМК.



Плазмово-дугові технології та матеріали для нанесення 
покриттів на ресурсовизначальні деталі гірничо-

металургійного обладнання 
Надзвукове плазмово-дугове напилювання має ряд переваг, які забезпечують цієї
технології широке застосування для зміцнення деталей обладнання ГМК:
- можливість створення мобільного устаткування для нанесення покриттів, які працюють у
стаціонарних умовах або безпосередньо на об'єкті без демонтажу вузлів обладнання ГМК;
- відсутність обмежень по габаритах оброблюваних деталей;
- можливість нанесення покриттів з різних матеріалів (метали, сплави, карбіди, бориди,
оксиди), при цьому матеріали можуть бути у вигляді порошків, дротів і гнучких шнурів;
- можливість регулювання товщини покриття в широких межах (0,05...5 мм), відносно
висока продуктивність процесу (8...50 кг/год) при низьких питомих енерговитратах (до 4...5
кВт/год на один кг покриття).

Обладнання Плазмоутворюючий газ Режіми напилення КВМ, % Z АФ, %

ОПН–11 Ar-H2

N=20 кВт, L=140 мм,
Gп.г.=2,2 м3/ч; Gл=4,2 кг/ч.

92 70

(20 об.%) N=35 кВт, L=160 мм, 
Gп.г.=3,6 м3/ч; Gл=3,5 кг/ч.

44 50

Київ–7 Повітря +
N=45 кВт, L=275 мм, 

Gп.г.=3,5 м3/ч; Gл=8 кг/ч.
91 65

пропан-бутан N=45 кВт, L=275 мм,
Gп.г.=6,5 м3/ч; Gл=12 кг/ч.

75 55

N=31 кВт, L=275 мм, 
Gп.г.=3,5 м3/ч; Gл=12 кг/ч.

55 40

Вплив режимів плазмово-дугового напилювання на коефіцієнт використання матеріалу 
(КВМ) і об'ємний зміст аморфної фази (ZАФ) у покриттях з порошку Fe83B17. 



Плазмово-дугові технології та матеріали для нанесення 
покриттів на ресурсовизначальні деталі гірничо-

металургійного обладнання 
Плазмотрон для надзвукового
плазмово-дугового напилення

Рентгенограми плазмових покриттів, як напилено 
при дозвукових (1) та надзвукових (2) швидкостях:

а - B-Si-C; б - Fe-Cr-B; в - Cr-Mo-B.

Марка порошку Основа Система легування Призначення

ПГ-Н1 Нікель Ni-Fe-Cr-Mo-B Проти абразивного зношування 

ПГ-Н3 Залізо Fe-Ni-B Проти кавітації 

ПГ-Н5 Нікель Ni-Fe-Cr-B Проти абразивного зношування 

ПГ-Ж1 Залізо Fe-Mo-Cr-B - “ -

ПГ-Н6 Нікель Ni-Fe-Cr-Mo-Ti-V-B Корозійна стійкість 

ПГ-Н7 Нікель Ni-B Проти тертя ковзання 

ПГ-Н8 Нікель Ni-Cr-Al-B Проти абразивного зношування 

ПГ-Ж2 Залізо Fe-Cr-Al-B - “ -

Порошки для газотермічного напилювання покриттів  з 
аморфною структурою по ТУ ІЕЗ 733-89



Плазмово-дугові технології та матеріали для нанесення 
покриттів на ресурсовизначальні деталі гірничо-

металургійного обладнання 
Області застосування плазмово-дугових аморфизованих покриттів на підприємствах ГМК:

- захист традиційних конструкційних матеріалів від зношування й корозії;

- відновлення розмірів зношених деталей машин і механізмів;

- додання деталям спеціальних властивостей (магнітних, електричних);

- одержання складно профільних виробів з аморфизованих матеріалів.

Установка PLAZER 30-PL-W для нанесення 

покриттів на деталі типа «вал»

Установка PLAZER 180-PL-S

Напилена  шийка валу

Властивості плазмово-дугових покриттів: міцність зчеплення на відрив - 55...100

МПа, пористість - 0,5...2,0 %, зносостійкість в 1,9...4,7 рази вище в порівнянні зі

сталлю 20Х, при продуктивності процесу напилювання - 15...50 кг/год.

Процес надзвукового 

плазмово-дугового 

напилювання покриттів на  

установці 

PLAZER 180-PL-S 



Підвищення довговічності наплавлених деталей, що 
експлуатуються в умовах зношування й циклічних 

механічних навантажень

Наплавлення 
за схемою 1

Наплавлення 
за схемою 2

В ІЕЗ ім.Є.О.Патона на основі розрахунково-експериментальних методів дослідження наплавленої деталі 

як багатошарової конструкції розроблені ефективні методи створення матеріалів і технологій наплавлення 

деталей устаткування ГМК із високими зносостійкими й втомними властивостями.

Розрахунково-експериментальними методами встановлено, що при наплавленні за схемою 2 сумарні 

напруження у концентратора напруг в 1,5 рази менше, ніж при наплавленні за схемою 1. У результаті на 

порядок збільшується втомна довговічність наплавленої деталі.

Зразок для досліджень втомної 
довговічності наплавлених деталей

Втомна довговічність наплавлених зразків: 

криві – розрахункові дані; ○, 1 - зразок без 
наплавлення; ■, 2  - наплавлення за схемою 1; 

Δ, 3 – наплавлення за схемою 2.

1

2

2

1

2

3

Перерозподіл залишкових наплавлювальних і сумарних 
експлуатаційних   напружень у концентратора напруг при 

наплавленні за  схемами 1 і 2.

Залишкові наплавлювальні  
напруження

Сумарні залишкові й експлуатаційні  
циклічні напруження

1

2

1



Збільшення  термічної стійкості й довговічності деталей, 
що експлуатуються в умовах зношування й циклічних  

термічних навантажень
Наплавлення демпфіруючого підшару зі сталі 12ХМ дозволило збільшити в 1,3...1,5 рази термічну
стійкість і строк експлуатації наплавлених прокатних валків і штампів і інших подібних деталей за
рахунок перерозподілу й зниженню залишкових наплавних і термічних експлуатаційних
напружень.

1

2

1

2

3

Структура зносостійкого шару (1), основного 
металу(2) і підшару (3)  

Напруження у зносостійкому шарі (1), основному металі 
(2) та підшарі (3) при  експлуатаційних навантаженнях 

Варіант 
наплавлення Кількість циклів 

нагрівання-охолодження 

Перші тріщини Сітка тріщин

Без  підшару 40 70

Підшар 12ХМ 60 90

Зразок без підшару Зразок з підшаром
Зразок без підшару Зразок з підшаром

Схема наплавлення  зразків для випробувань 
термічної стійкості 

Термічна стійкість  зразків, наплавлених  дротом ПП-Нп-
25Х5ФМС,  без  і  з підшаром  



Відновлення деталей гірничо-металургійного обладнання 

методами багатошарового наплавлення



Розробка матеріалів і технологій виготовлення й 
використання багатошарових зносостійких листів

Марка 
порошкової стрічки

Масова частка елементів, %

С Cr Si Nb Mo W

500Х22Б7М7В2

(ПЛ-АН179)

4,0-

5,2

16,0-

22,0

1,0-

2,5

6,0-

8,0

5,0-

7,0

1,0-

2,2

450Х30М  ( ПЛ-АН180) 4,0-

5,2

27,0-

35,0

- - 0,6-

1,6

-

500Х22Б7М7 ( ПЛ-АН185) 4,0-

5,2

16,0-

22,0

1,0-

2,5

6,0-

8,0

- -

Хімічний склад металу, наплавленого різними 

порошковими стрічками 

Відносна зносостійкість різних типів 

наплавленого металу
Установка АД380.03М для наплавлення  листів

Закріплення листів перед 

наплавленням 



Використання зносостійких багатошарових наплавлених 
листів для відновлення й зміцнення деталей 

устаткування ГМК
Наплавлені багатошарові листи Деталь завантажувального пристрою 

доменної печі з багатошарового листа

Тічки й сита з наплавлених 

багатошарових листів 

Бункер і труби з наплавлених 

багатошарових листів 

В 2012 р. було наплавлено більше 2000 м2 зносостійких багатошарових листів

різних розмірів. Виготовлені з них футерувальні елементи встановлені на

технологічне обладнання на підприємствах Кривбасса. За результатами

промислової експлуатації встановлено, що застосування футерувальних

елементів збільшує термін служби обладнання в 2...6 разів.



Технології лазерного наплавлення аморфно-

нанокристалічних і композиційних реноваційних шарів 

Структура композитного 
покриття «заморожена 

емульсія»
Твердість  наплавленого металу 
сталь + бронза в залежності від 

складу

Мікротвердість наплавленого 
металу FeCr5 без і з домішками TіC

и TiB2.

93 % сталь + 7 % бронза 

83 % сталь + 17 % бронза 

13 % сталь + 87 % бронза 

Мікроструктура композитного 
наплавленого  металу  сталь + 

бронза

Знос зразків зі сталі, бронзи 
та композиту сталь + бронза

Для деталей важко навантажених рухливих з'єднань, які експлуатуються в умовах тертя
в агресивних середовищах без або з обмеженим змащенням, найкращі результати
забезпечує лазерне наплавлення. Основні переваги лазерного наплавлення - можливість
одержання тонких наплавлених шарів з композитної, аморфної, або нанокристалічною
структурою й високими зносо- і корозійною стійкістю й міцністю з'єднання шарів.



Технології лазерного наплавлення аморфно-
нанокристалічних і композиційних реноваційних шарів

Фрагменти рентгенограм наплавленого металу

Fe-Ni-B (а, б, в) і Мо-Cr-B (г, д, е);  а, г – аморфні шари; б, д 

– аморфно- мікрокристалічні шари;  в, е -

мікрокристалічні шари

а б

в

Мікроструктура наплавленого металу 

Fe40Ni40B20 (х800): а – аморфний шар; 

б – аморфно-мікрокристалічний  шар;  

в – мікрокристалічний шар

Розроблено й впроваджено у виробництво технології лазерного наплавлення  

зносо- і корозійностійких аморфно-нанокристалічних покриттів, лазерного 

легування залізохромистих сплавів екзогенними частками, лазерного 

наплавлення композиційних покриттів сталь + бронза.

Технології лазерного наплавлення забезпечують підвищення в 2...3 рази 

зносостійкості деталей пара тертя й зменшення в 1,5...2,0 рази коефіцієнта тертя. 

Впроваджено технології лазерного наплавлення різних втулок, шийок, бурильного 

інструмента та ін.



Аморфизація сплавів систем перехідний метал (ПМ) VІІІ-
ПМ(ІV÷VІ) або (ПМ) VІІІ-РЗМ в умовах загартування з 

рідкого стану й розробка технології одержання порошків 
аморфних сплавів

Досліджено закономірності формування й стійкості

метастабільних і аморфних структур у сплавах перехідний

метал (ПМ)VIII - ПМ(IV-VI) систем легування Ni-Fe-Nb та Co-

Fe-Nb і ПМ(VIII) - РЗМ систем легування Сo-(Sc, Y, Sm), які

з'явилися основою для створення нових

високоефективних матеріалів з аморфної й нано

кристалічною структурою; основні дані представлені у

вигляді діаграм ізотермічних розрізів систем Ni-Fe-Nb і Co-

Fe-Nb (1000 0С) з нанесеними на неї складами

досліджуваних сплавів, які відображають зміну їхнього

фазового стану при загартуванні з розплаву.

З використанням отриманих даних розроблені нові технології, матеріали й вузли для 

технологічного встаткування для одержання порошків з аморфною структурою або з 

перехідними метастабільними фазами. 

Розроблені порошки застосовуються для відновлення й зміцнення деталей устаткування 

ГМК методами газотермічного напилювання, лазерного й плазмового наплавлення.

Фазовий стан сплаву Ni-Co(Fe)-Nb  

(ізотермічний розріз при 1000 0С)  

при охолодженні з підвищеною 

швидкістю. 



Високоефективні технології плакування й обробки 
вибухом відповідальних деталей  устаткування ГМК

Зварювання вибухом дозволяє з'єднувати метали, які не можуть якісно зварюватися іншими методами.
Зварювання вибухом забезпечує практично нульове проплавлення, що дозволяє наносити швидко й з
високою якістю тонкі зносостійкі шари заданого хімічного складу на плоскі й циліндричні поверхні щодо
великої площі.

а б

Схема процесу зварювання вибухом (а) і 

зона зварного з'єднання (б): 1 - пластина, 

що метається; 2 - основна пластина; 3 -

зворотний струмінь; 4 - шар ВВ; 5 - зона 

вибуху.

Зміцнення сталей за допомогою вибухового оброблення

Границя 

витривалості 

стали 40ХН при 

різних 

способах 

зміцнення:

1 - термічна 

обробка;

2 - накатка 

роликами;

3 - вибухове 

зміцнення

Зміна 

мікротвердості 

по глибині 

зразка залежно 

від кута удару.  

l – відстань від 

поверхні 

контакту



Сталь 10Сплав 09-2

Біметалічний вкладиш 
опори ковзання
прокатного стана

Високоефективні технології плакування й обробки 
вибухом відповідальних деталей  устаткування ГМК

Плоскі біметалічні 
заготівки

Біметалічний 
перехідний елемент

Зміцнення вибухом зубів
ковшів екскаваторів ЭКГ-4: 1 -
заряд низько швидкісного ВВ;
2 - заряд високо швидкісного
ВВ; 3 – деталь, що
зміцнюється; 4 - основа; 5 -
детонатор

Зміцнення вибухом сит грохотів для збагачення вугілля: 
1 - сито; 2 - заряд ВВ-1; 3 - заряд ВВ-2; 4 - захисний шар; 

5 - основа

Уперше у світовій практиці для підвищення ресурсу 

відповідальних деталей устаткування ГМК (шарніри 

тягових ланцюгів вскришних комплексів, зуби ковшів 

екскаваторів, стрілочні хрестовини, валки прокатних 

станів, збагачувальне встаткування й ін.) з високою 

ефективністю використана енергія вибуху.

Підривна 

камера для  

вибухової 

обробки

деталей



Механіко-хімічні основи застосування геомодифікаторів 
тертя в рухливих спряженнях устаткування ГМК

Геомодифікатори (ГМ) тертя - загальна назва тонко дисперсних природних мінералів, що

формують у процесі експлуатації на поверхнях тертя або в зазорі між ними структури й шари,

які мають оптимальні триботехничні властивості. У цьому принципова відмінність

геомодифікаторів тертя від інших антифрикційних матеріалів. ГМ тертя використовувалися

самостійно або для вузлів тертя, деталі яких попередньо відновлені методами наплавлення або

напилювання.

Зміна механізму взаємодії поверхонь тертя у випадку

застосування ГМ обумовлена заміною тертя ковзання плям

фактичного контакту на тертя катання сфероїдальних часток

ГМ, що діють як мікро кульки в підшипнику. Крім того,

багатошарове середовище часточок мікро кераміки виконує

функцію матеріалу, що змазує, і має найменший коефіцієнт

тертя серед твердих речовин.

Структура поверхневого шару
стали 40ХН після приробляння
поверхні спряження з викорис-
танням ГМ, х400

Поверхня  роликового підшипника  

прокатного стана ПС-150: а - до 

приробляння; б - після приробляння з 

використанням ГМ.

а б

Схема переміщення часток 

ГМ в процесі тертя



Схема створення в зоні тертя на поверхні зношеної деталі шару кристалічного кремнію
(к-Si) з геомодифікаторів на основі SiО2 (а) і структура поверхневого шару поперечного 

шліфа зразка із чавуну СЧ, приробленого з використанням геомодифікаторів (б).

Механіко-хімічні основи застосування 
геомодифікаторів тертя в рухливих з'єднаннях 

устаткування ГМК

б

Геомодифікатори істотно знижують зношування й відновлюють зношені поверхні

вузлів машин і механізмів за рахунок росту реноваційних шарів кристалічного

кремнію в мастильному середовищі з'єднання деталей машин. При цьому умови

експлуатації встаткування ГМК допускають можливість застосування

геомодифікаторів у вигляді наноматеріалів безпосередньо в період роботи

машин і агрегатів.

У результаті використання геомодифікаторів „ГЕОМ” ресурс деталей пари тертя встаткування 

ГМК збільшився в 1,5...5 разів. 

На базі Новомосковського й Приазовського родовищ серпентину організований серійний 

випуск геомодифікаторів під торговельною маркою „ГЕОМ”. 

Геомодифікатори „ГЕОМ”  впроваджені на наступних підприємствах ГМК України: ВАТ 

«Интерпайп НТЗ»; ПАО «Евраз ДМЗ ім.Петровського»; ЗАТ « Донецксталь - Металургійний 

завод»; ВАТ «ЮГОК»; ВАТ «Арселормиттал Кривій Ріг» і ін. 

а



Технічна документація на розроблені технології й 
матеріали та їх використання у промисловості



В рамках виконання роботи опубліковано 15 монографій та 

підручників, 220 наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що 

містяться в базі даних SCOPUS-58 (середній індекс цитування складає 

3), отримано 107 патентів та документів при винаходи та відкриття, 

зроблено 84 доповіді на міжнародних науково-технічних конференціях, 

захищено 8 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

Робота являє собою комплексне рішення проблеми підвищення 

ресурсу обладнання не тільки однієї з найважливіших промислових 

галузей України - гірничо-металургійного комплексу, але й для ряду 

інших галузей, у тому числі - шляхом застосування отриманих рішень 

для  деталей, що швидко зношуються, і деталей вузлів тертя в 

загальному й шляхово-транспортному машинобудуванні. 

Сумарний економічний ефект від впровадження наукових розробок, 

виконаних у рамках проекту, на підприємствах ГМК України становить, 

щонайменше, 56,7 млн. грн/рік. 

ВИСНОВКИ


