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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Багато деталей машин в процесі роботи піддаються різним 

видам зношування і виходять з ладу внаслідок поверхневого руйнування. Тому, од-

нією з головних і актуальних завдань розвитку сучасного матеріалознавства та про-

мисловості є підвищення якості матеріалів, надійності і довговічності деталей ма-

шин і механізмів. Підвищення зносостійкості і інших експлуатаційних властивостей 

металевих виробів доцільне за рахунок використання термічної, хіміко-термічної 

обробок (ХТО), висококонцентрованих джерел нагріву, а також шляхом їх раціона-

льного поєднання. В результаті такого комплексного впливу на виріб можна очіку-

вати градієнтний розподіл властивостей по глибині зміцненого шару завдяки градіє-

нтній диференціації складу і структури, особливо в поєднанні з формуванням метас-

табільних станів аустеніту. При цьому, недостатньо вивченим залишається питання 

отримання метастабільних станів аустеніту, регулювання його метастабільності та 

деформаційних фазових перетворень для управління властивостями поверхневих 

градієнтних насичених шарів низьколегованих конструкційних сталей, зміцнених 

різними методами, а також їх комплексом. Тому, розробка на цій основі нових та 

удосконалення існуючих методів поверхневого і об'ємного зміцнення є актуальною 

задачею, вирішення якої дозволить істотно підвищити експлуатаційні властивості 

деталей машин за рахунок отримання та використання в їх поверхневих шарах фун-

кціональних метастабільних модифікацій.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація ви-

конана згідно з тематикою науково-дослідницьких робіт кафедри «Металознавство і 

термічна обробка металів» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

(нині «Матеріалознавство і перспективні технології») (№№ держреєстрації: 

0111U004449, 0111U009183, 0112U005776, 0113U007314, 0114U004917, 

0115U004958, 0116U008778, 0117U007329, 0111U000287, 0113U001334, 

0115U000174, 0117U002272) і госпдоговірної НДР «Удосконалення технології виро-

бництва важко навантажених цементованих деталей з метою забезпечення необхід-

ної якості». У всіх роботах здобувач брав участь в якості виконавця. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – підвищення експлуатаційної 

довговічності виробів з конструкційних сталей, що працюють в різних умовах зно-

шування, шляхом розробки комплексних технологій поверхневого зміцнення, які 

забезпечують отримання метастабільних фазово-структурних градієнтних станів і 

модифікацій з ефектом самозміцнення при експлуатації. 

Для досягнення, поставленої мети, вирішувалися наступні наукові завдання: 

- розробити раціональні технологічні схеми комплексного зміцнення деталей з 

низьковуглецевих конструкційних сталей, що працюють в різних умовах зношуван-

ня, застосуванням термічної та хіміко-термічної обробок з метою формування дифе-

ренційованих метастабільних фазово-структурних модифікацій; 

- встановити закономірності впливу розроблених технологічних схем, способів 

і режимів комплексного поверхневого зміцнення на фазовий склад, мікроструктуру і 

властивості конструкційних сталей по глибині цементованих зміцнених шарів; 

- вивчити характер розподілу вуглецю по глибині цементованих шарів сталей і 
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його вплив на градієнтну зміну фазово-структурного стану, метастабільність аусте-

ніту, властивості і зносостійкість конструкційних сталей. Визначити параметри і 

режими технології процесів поверхневого модифікування; 

- провести математичне моделювання процесів формування фазово-

структурних метастабільних модифікацій, градієнтної зміни фазово-структурного 

стану і ступеня метастабільності аустеніту в зміцнених поверхневих шарах; 

- провести промислове випробування та впровадження у виробництво нових 

розроблених технологій комплексного зміцнення сталевих деталей.      

Об'єкт дослідження – поверхневі шари конструкційних сталей, які зміцнені 

способами хіміко-термічної, об'ємної і поверхневої термічної обробок. 

Предмет дослідження – градієнтний структурно-фазовий стан і властивості 

поверхневих шарів низьковуглецевих конструкційних сталей після хіміко-термічної 

і термічної обробок. 

Методи дослідження. У роботі використані оптична і електронна мікроскопія, 

мікрорентгено-спектральний аналіз, рентгеноструктурний фазовий аналіз, методи 

кількісної металографії, спектральний аналіз, 3D-мікрофрактографія зношеної пове-

рхні, вимірювання твердості та мікротвердості, випробування на абразивне, ударно-

абразивне і адгезійне зношування в умовах сухого тертя ковзання; методи матема-

тичного моделювання і обробки експериментальних даних. 

 Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Запропоновано і експериментально обґрунтовано новий підхід до підвищен-

ня адгезійної, абразивної та ударно-абразивної зносостійкості конструкційних ста-

лей різних систем легування (Cr-Mn-Ti, Cr-Ni-Mo, Mn-Si), заснований на застосу-

ванні суміщених технологій ХТО і завершальної термічної обробки (високотемпера-

турна термоциклічна обробка (ВТЦО), низькотемпературна термоциклічна обробка 

(НТЦО), плазмова обробка, швидкісне термоциклічне азотування), що забезпечує 

формування в насичених вуглецем шарах градієнтних фазово-структурних станів з 

різним співвідношенням кількості мартенситу, карбідів та залишкового метастабі-

льного аустеніту (Азал), розвиток деформаційного γ→α' мартенситного перетворення 

при зношуванні з ефектом додаткового деформаційного самозміцнення. 

2. Вперше виявлено закономірності зміни зносостійкості по глибині цементо-

ванного при 930 ºС шару конструкційних сталей 18ХГТ, 25ХГТ, 18Х2Н4МА і 

20Х2Н4МА після поверхневої плазмової обробки з нагріванням до 1200 ºС-1400 ºС, 

а також після швидкісного термоциклічного азотування (ШТЦА) з нагрівом струме-

нем високої частоти (СВЧ). Встановлено, що після таких обробок досягається найбі-

льша зносостійкість, а по мірі віддалення від поверхні, вона зменшується згідно гра-

дієнтному зниженню вмісту вуглецю (від 1,64-1,58 % до 0,16-0,20 %), кількості Азал 

(від 67 % до 0 %) і ступеня його метастабільності, що зменшує внесок деформацій-

ного мартенситного перетворення в рівень зносостійкості сталі. 

3. Показано переваги додаткового насичення азотом попередньо навуглецьова-

них шарів сталі 18Х2Н4МА проведенням ШТЦА з циклами в інтервалі 

1000 ºС↔20 ºС в середовищі карбаміду ((NH2)2CO). Встановлено, що зі збільшенням 

кількості циклів ШТЦА від 2 до 12 глибина азотування зростає від 0,14 до 0,30 мм, 

що збільшує до 2 мм товщину модифікованого шару з підвищеним (60-65 %) вміс-
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том залишкового метастабільного аустеніту в поєднанні з подрібненням структури 

шару і серцевини, забезпечуючи тим самим зростання зносостійкості сталі більш 

ніж в два рази. 

4. Вперше показана можливість підвищення абразивної зносостійкості ливарної 

сталі 20ГЛ застосуванням комплексної обробки, що включає цементацію та пода-

льше ВТЦО (950 ºС↔20 ºС) або високотемпературне гартування від 1150 ºС з пода-

льшою НТЦО (500 ºС↔20 ºС) з кількістю циклів від 2 до 15. Підвищення властивос-

тей обумовлено подрібненням структури за рахунок фазової перекристалізації, збі-

льшенням глибини залягання дифузійного шару підвищеної (8000-8600 МПа) твер-

дості (при проведенні ВТЦО) і регулюванням кількості метастабільного аустеніту, 

що перетворюється в мартенсит деформації при зношуванні. 

Практична цінність отриманих результатів. 

1. На основі результатів теоретичних і експериментальних досліджень запропо-

новано нові способи і технології поверхневого зміцнення ряду низьколегованих 

конструкційних сталей проведенням ХТО в поєднанні з подальшої термічною, тер-

моциклічною, або плазмовою обробками, що забезпечує підвищення їх експлуата-

ційних властивостей. Розроблено способи об’ємно-поверхневого та поверхневого 

зміцнення цементованих низьколегованих конструкційних сталей 25, 20ГЛ, 50Г, 

18ХГТ, 25ХГТ, 12Х2Н4МА, 18Х2Н4МА, а саме: ВТЦО, НТЦО, плазмове гартуван-

ня (патент України №117841), ШТЦА (патент України на корисну модель 

№108180), які забезпечують регулювання градієнтних модифікацій метастабільного 

Азал та підвищення зносостійкості в різних умовах зношування в середньому в 2,5-

6 рази. 

2. Розроблені способи поверхневого зміцнення впроваджено у виробництво в 

ПАТ «Азовмаш», на промисловому підприємстві «Віктор» та рекомендовані до 

впровадження на машинобудівному підприємстві ТОВ «МАГМА». Їх використання 

забезпечило підвищення довговічності оброблених деталей (лопастей дробометних 

апаратів зі сталі 20ГЛ, молотків зернодробарок зі сталі 25, шестерень зі сталі 

20Х2Н4А) в 1,7-2; 2,6-3 і 1,3-1,5 рази, відповідно, в порівнянні з серійними.  

3. Сумарний економічний ефект від впровадження запропонованих технологій 

становить 92, 800 тис. грн. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою автора. Ав-

тору належить: постановка завдань досліджень, аналіз літературних даних і патент-

ний пошук, виконання основного обсягу досліджень, інтерпретація та узагальнення 

отриманих результатів, впровадження практичних результатів у виробництво. Ви-

значення наукового напрямку досліджень, аналіз отриманих результатів та форму-

лювання наукових положень і висновків, проведено спільно з науковим керівником 

та співавторами статей. Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співав-

торстві, полягає у наступному: [2, 6, 11, 13, 20, 28] – випробування на механічні влас-

тивості, підготовка рукопису; [5, 8, 19, 21, 30, 31, 35] – запропоновано використання 

комплексної термічної обробки; [7, 16, 27] – аналіз результатів, підготовка рукопису; 

[3, 4, 9, 10, 17, 18, 25, 26, 29] – дослідження мікроструктури, випробування на зношу-

вання, підготовка рукопису; [1, 14, 22, 23, 32, 33, 34, 37] – аналіз літературних даних; 

[12, 15, 24, 36, 38] – дослідження мікроструктури, підготовка рукопису.   
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Апробація результатів дисертації. Наукові положення і результати дисертацій-
ної роботи доповідалися й обговорювалися на: Міжнародних н.-т. конференціях «Уні-
верситетська наука» (м. Маріуполь, 2010-2014, 2017, 2018 рр.); Міжнародній н.-т. 
конференції «Сучасні аспекти металознавства та термічної обробки металів» (м. Марі-
уполь, 2010 р.); Міжнародній н.-п. конференції молодих учених та студентів «Актуа-
льні задачі сучасних технологій» (м. Тернопіль, 2010 р.); Міжнародній н.-м. конфере-
нції «Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій, підготовка кадрів» 
(м. Маріуполь, 2011 р.); ІІІ Міжнародній н.-т. конференції «Перспективні технології, 
матеріали та обладнання в ливарному виробництві» (м. Краматорськ, 2011, 
2015 рр.); ІХ Міжнар. конф. «Стратегія якості в промисловості та освіті» (м. Варна, 
Болгарія, 2013 р.); 10-та науково-практичній конференції «Кадри для регіону - су-
часна металургія нового тисячоліття» (м. Ліпецьк, 2013 р.); Міжнародній н.-т. конф. 
«Стародубовські читання» (м. Дніпропетровськ, 2014, 2015 р.р.); IX, XI Міжнарод-
ній н.-м. конференції «Сучасні методи та технології створення і обробки матеріалів» 
(м. Мінськ, 2014, 2016 рр.); Міжнародній н.-т. конференції «Нові конструкційні ста-
лі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довічності виробів» 
(м. Запоріжжя, 2014 р.); Науково-технічному семінарі «Бернштейновські читання по 
термомеханічній обробці металевих матеріалів» (м. Москва, 2014 р.); International 
scientific and technical conference «University science», Section: Scientific and 
Methodological section «Today material engineering for realization of the «MMATENG» 
project objectives» (Mariupol, 2015, 2016); International Scientific-Methological 
Conference «How to teach material sciences: new approaches and experiences from the 
MMATENG project» (Kracow, 2015).  

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 38 робіт, в 
тому числі 7 статей у спеціалізованих виданнях України, з них 5 статей опублікова-
но в наукових періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 
баз даних  Scopus, Google Scholar,  Index Copernicus, 2 патенти та 16 тез доповідей. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 розділів, ви-
сновків, списку використаних джерел з 184 найменувань, викладених на 235 сторін-
ках, 88 рисунків, 10 таблиць, 3 додатки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, викладені мета роботи, завдання й 

методи досліджень, сформульовані наукова новизна та практичне значення отрима-

них результатів, особистий внесок здобувача, наведено дані щодо апробації та пуб-

лікації основних результатів роботи. 

У першому розділі викладені основні літературні дані та обґрунтовано напрям 

досліджень. Аналіз літератури показує, що ХТО є ефективною технологією форму-

вання складу і структури шару, що насичується, який забезпечує заданий рівень фі-

зико-механічних властивостей. Однак, її можливості в поєднанні з іншими впливами 

для створення і регулювання метастабільних фазово-структурних станів з метою 

підвищення зазначених показників далеко не вичерпані. Підвищення довговічності 

деталей машин і інструменту за рахунок збільшення зносостійкості конструкційних 

сталей доцільне шляхом отримання в структурі метастабільного аустеніту, який за-
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знає γ→α' деформаційне мартенситне перетворення при зношуванні (ДМПЗ). Дослі-

дженню метастабільності аустеніту присвячені роботи відомих вчених – І.М. Бога-

чова, Р.І. Мінца, Л.Г. Коршунова, В.С. Попова, М.А. Філіппова, Л.С. Малінова, 

О.П. Чейляха, О.Л. Геллера, V. Zackay, Е. Parker, D. Raabe та ін. Втім, деякі питання 

залишаються недостатньо вивченими. До них відносяться: вплив цементації і насту-

пної комплексної обробки низьколегованих конструкційних сталей і ливарних марок 

сталі на показники метастабільності аустеніту, властивості і зносостійкість по гли-

бині зміцненого шару які працюють в різних умовах зношування. Не з'ясовані також 

характер градієнтної зміни фазово-структурного стану по глибині цементованих 

шарів в залежності від одержуваного хімічного складу, термічного та високоенерге-

тичного впливу, що має визначати кількість Азал і ступінь його метастабільності, 

тобто – формування властивостей комплексно-зміцнених сталей. Оскільки дисерта-

ційна робота присвячена вирішенню вказаних питань, її тема є актуальною. Сфор-

мульовані завдання роботи та визначено напрями досліджень. 

У другому розділі обґрунтовано вибір матеріалів і методів досліджень для до-

сягнення поставлених в роботі цілі та задач. В якості матеріала дослідження викори-

стали відомі марки промислових конструкційних низьколегованих сталей 

(ГОСТ 1050-13, ГОСТ 977-88, ГОСТ 4543-2016), наведених в табл. 1.   
 

                                                                                                   Таблиця 1 

Хімічний склад досліджених сталей 

Марка сталі Зміст елементів, % мас. 

 С Si Mn Cr Ni Мо Cu Ti S P 

25 0,27 0,12 0,57 0,06 0,23 - 0,04 - 0,046 0,026 

50Г 0,55 0,23 0,94 0,064 0,26 - 0,03 - 0,024 0,021 

20ГЛ 0,23 0,38 1,32 0,12 0,12 - 0,22 - 0,017 0,013 

18ХГТ 0,17 0,33 0,8 1,0 0,10 - 0,15 0,09 0,016 0,011 

25ХГТ 0,27 0,36 0,9 1,2 0,14 - 0,2 0,095 0,018 0,014 

12Х2Н4МА 0,13 0,33 0,55 1,49 3,30 0,35 0,13 - 0,012 0,016 

18Х2Н4МА 0,17 0,32 0,31 1,79 4,41 0,37 0,15 - 0,019 0,011 

20Х2Н4МА 0,21 0,29 0,45 1,56 3,45 0,36 0,17 - 0,018 0,013 
 

Цементація всіх сталей проводилася в твердому карбюризаторі при 930 ºС-

950 ºС впродовж 10-12 год. (для звичайної цементації) та 18-20 год. (для глибокої 

цементації).   

Після цементації проводилася термічна обробка за різними режимами:  

- гартування від температур в інтервалі 850 ºС-1150 ºС (з відпуском 200 ºС);  
- гартування від 1100 ºС (з відпуском в інтервалі від 300 ºС до 600 ºС);  
- ВТЦО 950 ºС↔20 ºС (без витримки), з нагріванням в печі і охолодженням на 

повітрі, остаточним, на останньому циклі, гартуванням у воду від 850 ºС (або 
1000 ºС) і відпуском при 180 ºС. Число циклів становило 5, 11 і 17 (гартування від 
850 ºС) і 2, 8 і 14 циклів (гартування від 1000 ºС);  

- НТЦО з попереднім гартуванням цементованих зразків від 1150 ºС в масло, 
наступним нагріванням в печі і охолодженням на повітрі в діапазоні термічного ци-

http://www.ukrtop.info/gost/gost_start.php?gost_number=1050
http://www.ukrtop.info/gost/gost_start.php?gost_number=4543
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клювання 500 ºС↔20 ºС, число циклів варіювали від 1 до 5;  
- плазмова обробка на плазмотроні «ППУ 004» непрямої дії (конструкції 

ДВНЗ «ПДТУ») з використанням аргону в якості плазмоутворюючого газу. Обробка 
проводилася без оплавлення до різних температур нагріву в інтервалі від ~800 ºС до 
~1300 ºС і з оплавленням поверхневого шару різного ступеня: мікрооплавленням 
(~1400 ºС-1500 ºС), середнім оплавленням (~1500 ºС-1600 ºС) і макрооплавленням 
(>1600 ºС), що регулювалося швидкістю переміщення плазмового струменя віднос-
но зразків зі швидкістю в межах від 0,08–0,63 м/год.; 

- ШТЦА у середовищі порошку карбаміду ((NH2)2CO) з нагріванням СВЧ 
(Ι=400-500 А, U=380 В, P=17 кВт, частота 10 кГц), охолодженням в воді за режимом 
20 ºС↔1000 ºС, кількість циклів становила від 2 до 12.  

Мікроструктуру досліджували за допомогою оптичних мікроскопів «Nikon 
Eclipse L150», «Neophot-21» і «Axiovert-40MAT», електронних скануючих мікроско-
пів JEOL JSM-6510 і JEOL JSM-5510LV. Мікрорентгено-спектральний аналіз вико-
нували на растровому електронному мікроскопі Selmi РЭМ-106 И з системою енер-
годисперсійного мікроаналізу. Рентгеноструктурний фазовий аналіз виконували в 

монохроматичному мідному К випромінюванні на дифрактометрі Ultima IV 

(Rigaku) і на дифрактометрі ДРОН-3 в залізному К-випромінюванні. Твердість ви-
мірювали методом Роквелла, мікротвердість визначали на приладах NOVOTEST ТЗ-
МКВ1, FM-300 Tester (Future-Tech Corp.) і ПМТ-3. Пошаровий спектральний аналіз 
хімічного складу зразків цементованих сталей проводили на вакуумному спектроме-
трі «SPEСTROMAXх LMM06» після послідовного шліфування цементованого шару 
з кроком 0,1 мм. Випробування на абразивну зносостійкість проводили за методом 
Брінелля–Хауорта, на адгезійне зношування при сухому терті ковзанні - на машині 
МИ-1М за схемою «колодка (випробуваний зразок) - ролик (контрольне тіло)». Ви-
пробування на ударно-абразивне зношування проводилися на установці обертанням 
зразків в середовищі чавунного дробу з ударною складовою. Коефіцієнт відносної 
зносостійкості визначався за такою формулою: 

 
                                                                                                                                                                                                                               (1) 

  
 

де етSет – відношення втрати маси до площі зносу еталона; 

зрSзр – відношення втрати маси до площі випробуваного зразка. 

Вимірювання геометричних параметрів зношеної поверхні здійснювали за до-

помогою 3D мікроскопу Digital microscope VHX-1000. 

Третій розділ присвячено вивченню можливості підвищення зносостійкості 

цементованих конструкційних сталей (25, 50Г, 20ГЛ, (12,18)Х2Н4МА) за рахунок 

проведення комплексної об’ємної, об’ємно-поверхневої обробки та формування фа-

зово-структурних градієнтів з використанням метастабільного стану Азал.. Показано, 

що за допомогою зміни температури гартування цементованої сталі 12Х2Н4МА від 

800 ºС до 1040 ºС, можна управляти кількістю Азал і отримувати на поверхні зразків 

структуру від мартенситно-карбідної (≤ 20 % Азал) до переважно аустенітної (≥65 % 

Азал) (рис. 1). 

ε=  ∆Pет/Sет , 
 ∆Pзр/Sзр 
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       Підвищення вмісту вугле-

цю за рахунок цементації, а та-

кож присутність нікелю спри-

яють зниженню мартенситних 

точок в сталі 12Х2Н4МА та 

утворенню в структурі підви-

щеної кількості Азал після гар-

тування. 

      Дослідженнями встановле-

но, що зміна структури по тов-

щині цементованого шару но-

сить градієнтний характер. За-

кономірність зміни отриманої 

мікроструктури від температу-

ри нагріву під гартування неод-

нозначно впливає на твердість і 

зносостійкість цементованих 

сталей (рис. 2). Зносостійкість 

при цьому характеризується 

двома максимумами. Підви-

щення абразивної (εa=2,1) та ад-

гезійної (εТ=2,4) зносостійкості 

після гартування від  800 ºС 

можна пояснити досить висо-

кою твердістю (57 HRC), що ві-

дповідає переважно мартенсит-

но-карбідній структурі, а після 

гартування від 1040 ºС (εa=2,9, 

εТ=2,5) – великим насиченням 

аустеніту (а потім мартенситу гарту) вуглецем внаслідок розчинення частинок кар-

бідів і підвищенням кількості метастабільного Азал. 

Кількісний аналіз мікроструктури поверхні після абразивного зношування по-

казав збільшення вмісту мартенситу з 5 % до 23 %. При цьому мікротвердість зрос-

тає від 1,2 до 1,9 разів відносно еталону, що свідчить про ефект деформаційного са-

мозміцнення за рахунок утворення мартенситу деформації в результаті реалізації 

γ→α' ДМПЗ в поверхневому шарі.  

При вивченні впливу такої обробки на більш дешевих марках сталі (25, 50Г, 

20ГЛ) було визначено, що їх твердість і зносостійкість знаходяться у зворотній про-

порції. На зносостійкість сталей 25, 50Г, 20ГЛ суттєво впливає кількість Азал і сту-

пінь його деформаційної метастабільності. Чим вище температура гартування, тим 

більше Азал при зношуванні перетворюється в мартенсит деформації (Мдеф), тим са-

мим підвищуючи зносостійкість. Гартування від оптимальних температур викликає 

зниження мартенситних точок Мп і Мк і збереження ≈30-55 % Азал, який потім зазнає 

γ→α' ДМПЗ. Приріст кількості Мдеф в приповерхневому шарі цементованої сталі 

  
 

а)  

 
 

б) 

Рис. 1. Мікроструктура поверхневого шару на 

глибині 0,1 мм цементованої сталі 12Х2Н4МА пі-

сля гартування з 800 ºС (а) і 1040 ºС (б) (відпуск 

при 200 ºС) 
 

 
Рис. 2. Вплив температури гартування на твер-

дість і зносостійкість зразків цементованої сталі 

12Х2Н4МА (відпуск 200 ºС): 1 – абразивна зно-

состійкість (εa); 2 – адгезійна зносостійкість (εТ) 

 

1,0 
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20ГЛ після гартування при 1080 ºС і відпуску при 200 ºС при випробуваннях на уда-

рно-абразивне зношування становить 50-55 %. Це підтверджується зміною співвід-

ношення інтенсивності рентгенівських ліній мартенситу і аустеніту після випробу-

вань на користь мартенситу та результатами кількісного мікроструктурного аналізу. 

Утворення Мдеф є однією з основних причин підвищення зносостійкості. 

Для регулювання ступеня метастабільності аустеніту і обсягу його перетво-

рення в мартенсит гартування при охолодженні, а також в мартенсит деформації при 

випробуваннях на зношування проводилося гартування зразків зі сталі 18Х2Н4МА 

від 1100 ºС та відпуск при різних температурах. Після відпуску при 300 ºС в робочій 

частині зразків сталі 18Х2Н4МА зберігається до 90 % Азал і мартенсит гарту. Підви-

щення стабільності Азал до ДМПЗ пояснюється розчиненням вуглецю в аустеніті, 

зменшенням рівня напружень і закріпленням дислокацій домішковими атомами. 

Відпуск при температурі 400 ºС призводить до виділення цементиту і часткового ро-

зпаду аустеніту, що знижує вміст Азал. При підвищенні температури відпуску до 

500 ºС-600 ºС спостерігається виділення карбідів (Fe,Cr)3C і Mo2C, відбувається їх 

коалесценція і сфероідізація. Виділення карбідів, зменшення вмісту вуглецю в γ-

твердому розчині викликає підвищення точки Мп, що дестабілізує Азал до ДМПЗ. В 

результаті активізації γ→α' ДМПЗ підвищується зносостійкість для різних умов 

зношування в 2,1-2,9 рази.  

Досліджено вплив параметрів ВТЦО та НТЦО на структуру і властивості по-

передньо цементованої низьколегованої литої сталі 20ГЛ. Після ВТЦО 

950 ºС↔20 ºС структура сталі являє собою суміш мартенситу, метастабільного Азал і 

цементиту і помітно подрібнюється. Найбільш високі показники зносостійкості піс-

ля ВТЦО з кількістю циклів 5 та 11 (рис. 3) пояснюються комплексом позитивних 

факторів: подрібненням зерна, диспергуванням структури і ефектом самозміцнення 

за рахунок реалізації γ→α' ДМПЗ. 

 

 
                                     а)                                                                  б) 

Рис. 3 – Коефіцієнти відносної зносостійкості цементованої сталі 20ГЛ після 

ВТЦО з різною кількістю циклів і гартування від різних температур: 850 ºС (а); 

1000 ºС (б) (відпуск при 180 ºС) 

 

Обробка по запропонованим режимам після високотемпературного гартування 

при 1150 ºС призводить до повного розчинення карбідів в аустеніті, а потім при 

НТЦО (500 ºС↔20 ºС) - до повторного виділення високодисперсних карбідів. Після 
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п’яти циклів НТЦО суттєво підвищується (в 1,4 рази) абразивна зносостійкість це-

ментованої сталі 20ГЛ.  

Кількістю циклів НТЦО 500 ºС↔20 ºС можна регулювати фазовий склад, сту-

пінь метастабільності Азал і кількість Мдеф, який утворюється за рахунок γ→α' ДМПЗ. 

Паралельно з ним може протікати динамічне деформаційне старіння мартенситу і ау-

стеніту, пов'язане з виділенням дисперсних частинок карбідів, що також є фактором 

деформаційного самозміцнення і підвищення зносостійкості в процесі випробувань. 

Для комплексного поверхневого зміц-

нення і додаткового підвищення зносостійко-

сті низьковуглецевих конструкційних сталей 

була запропонована технологія, що поєднує 

цементацію і подальше ШТЦА з нагріванням 

СВЧ, охолодженням в воді (патент України на 

корисну модель №117841). 

Особливістю сформованої структури є 

отримання додатково зміцненого тонкого кар-

бонітридного шару на глибину 0,1-0,4 мм і 

збереження Азал на більшій глибині в значно 

більшій кількості, ніж після термічної оброб-

ки, яка широко використовується на виробни-

цтві. При цьому по перетину насиченого шару 

комплексно зміцнених зразків після 7 циклів з 

ШТЦА формується градієнтна структура 

(рис. 4) з кількістю Азал ~60-63 % (на глибині 

0,1-0,4 мм від поверхні) до ~20 % на глибині 

0,9-1,1 мм) та відповідною зміною властивос-

тей і підвищенням у 4 рази адгезійної зносо-

стійкості сталі 18Х2Н4МА.  

Розділ 4 присвячений математичному 

моделюванню процесів формування диферен-

ційованих фазово-структурних метастабіль-

них модифікацій цементованих шарів. Моде-

люванням розподілу вуглецю і легуючих еле-

ментів по глибині цементованного шару мож-

на прогнозувати утворення різних фазово-

структурних станів. Залежність вмісту Азал в 

структурі гартованої сталі від положення мар-

тенситної точки Мп і температури То, до якої сталь охолоджується в процесі гарту-

вання представлена у вигляді рівняння Койстінена-Марбургера:  

 

                                                   Азал =exp(-0,011·(МП-То).                                                (2) 

 
Провели пошаровий аналіз хімічного складу насиченого шару цементованих 

зразків та отримали реальний розподіл вуглецю від поверхні до їх серцевини. Вико-

 Поверхня 
   (Азотований шар) 

 

 
 

   

    

    
до серцевини 

Рис. 4. Зміна мікроструктури по 
глибині цементованого шару сталі 
18Х2Н4МА, після 7 циклів ШТЦА 
з нагріванням СВЧ 
(1000 ºС↔20 ºС), (х500) 

Азал=40 % 

Азал=60 % 

Азал=20 % 

Азал=45 % 
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ристовуючи вказане рівняння (2), фактичний розподіл вмісту вуглецю по глибині 
цементованого шару і легуючих елементів в твердому розчині, а також емпіричну 
залежність температури Мп від вмісту вуглецю і легуючих елементів в твердому ро-
зчині (мас. %): 
 
            МП = 520 – 320%C – 50%Mn – 30%Cr - 20(%Ni + %Mo) - 5(%Cu + %Si),      (3) 

  
побудували графічні залежності вмісту Азал і мартенситу в структурі цементованих і 
зміцнених по запропонованим технологіям сталей від градієнту вуглецю через вплив 
на точки Мп і Мк  (рис. 5). 

 

 
                                       а)                                                                    б) 
Рис. 5. Градієнтна зміна температури Мп (а) та кількості Азал (б) по глибині цементо-
ванного шару сталі 50Г при різних температурах гартування: 1 - 800 ºС, 2 – 850 ºС, 
3 – 900 ºС, 4 – 1000 ºС 
 

З побудованих моделей (див. рис. 5) видно, що змінюючи температуру гарту-
вання, можна впливати на положення точки Мп і розподіл фазово-структурних скла-
дових по глибині цементованих шарів конструкційних сталей. 

Вивчено взаємозв'язок інтенсивності зношування з геометричними параметра-
ми мікрофрактограм зношених поверхонь (рис. 6).  

 

 
                                    а)                                                                           б) 
Рис. 6. Вплив температури гартування на коефіцієнти відносної абразивної зносо-
стійкості (εа) і шорсткість зношеної поверхні (Rа) цементованих сталей 25 (а) і 
50Г (б) 
 

Найменші характеристики шорсткості (Rа і Rz) зразків цементованих сталей 25 

1,0 2,0 2,0 1,0 
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та 50Г відповідають гартуванню від 1000 ºС і відпуску 200 ºС. Це і більш плавне і 
рівномірне зношування зразків можна пояснити оптимальною структурою – мартен-
сит гарту+метастабільний Азал (≈50-55 %) та кінетикою деформаційного самозміц-
нення шару за рахунок γ→α' ДМПЗ. По мірі зношування ДМПЗ розповсюджується 
на нижче розташовані шари зразків. 

Базуючись на отриманих результатах, за допомогою інженерно-наукового паке-
та QBasic побудована математична модель (4), що характеризує зміну зносостійкості 
в умовах адгезійного тертя ковзання метал по металу (εT) по глибині зміцненої пове-
рхні (h, мм) в залежності від вмісту вуглецю (% мас.) та кількості Азал (% об.): 
 
εT=9,14 + 0,5[Азал] – 5,67[С] – 6,18[h] – 0,059[Азал][C] – 0,15[Азал][h] + 5,81[C][h], (4) 

  

З використання рівняння (4) була побудована 3D-діаграма залежності εТ цемен-
тованої сталі 25ХГТ після плазмової обробки від вмісту вуглецю (С) та розподілу 
кількості Азал, по глибині зміцненого шару (h). Аналіз моделі показав, що істотне 
підвищення зносостійкості відбувається при збільшенні вмісту Азал і вмісту вуглецю 
в ньому, з урахуванням, обсягу його γ→α' ДМПЗ. 

П’ятий розділ присвячений 
дослідженню формування метас-
табільних навуглецеваних шарів в 
низьколегованих конструкційних 
сталях (18ХГТ, 25ХГТ, 
20Х2Н4МА) за допомогою ком-
бінованого поверхневого зміц-
нення, а саме, попередньої цемен-
тації і подальшого плазмового га-
ртування з різною величиною те-
пловкладення. 

Після плазмового гартування 

цементованої сталі 25ХГТ з від-

носно невисоких температур 

(800 ºС-900 ºС) мікроструктура 

закономірно змінюється по гли-

бині зміцненого цементованного 

шару: крім мартенситу і цементиту спостерігається значно більша кількість Азал, ніж 

після стандартного режиму термічної обробки (з нагрівом в печі). Це пояснюється 

прискоренням дифузійних процесів при розчиненні карбідів, що насичує вуглецем 

аустеніт, процесами перекристалізації, підвищенням швидкості зародження аустені-

тних зерен і диспергуванням аустенітно-карбідної структури перед мартенситним 

перетворенням. В результаті підвищується мікротвердість мартенситу гарту та Азал. 

Після плазмового гартування з більш високих температур ~1200 ºС-1300 ºС мікро-

структура цементованного шару характеризується більшою дисперсністю карбідної 

фази розмірами ≈5 мкм і ділянок Азал (рис. 8). Це пояснюється початком розчинення 

цементитних частинок в аустеніті. Поступово по глибині зміцненого шару структура 

переходить в мартенситно-карбідну суміш. 

 
Рис. 7. 3D-діаграма залежності εТ цементованої 
сталі 25ХГТ після плазмової обробки при 
~1200 ºС-1300 ºС від парної взаємодії Азал і вмі-
сту вуглецю (С) 
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Поверхня 

  

 

 

 

 

 

 

    
до серцевини 

Рис. 8. Зміна мікроструктури і мікротвердості по глибині цементованого шару сталі 

25ХГТ після плазмової обробки при ~1200 ºС-1300 ºС (без оплавлення), х800; (циф-

ри на фотографіях показують вміст Азал, % і мікротвердість, МПа) 
 

Найбільш високі показники мікротвердості різних цементованих сталей спосте-

рігаються після плазмового гартування з температури ~1200 ºС-1300 ºС (рис. 9). Це 

пояснюється посиленням диспергування структури і збільшенням ступеню насичен-

ня γ-твердого розчину вуглецем. У поверхневому шарі сталей спостерігається мар-

тенсито-аустенітно-карбідна структура з карбідами типу (Fe,Cr,Mn)3С. 

 

 
                                  а)                                                                          б) 

Рис. 9. Залежність мікротвердості (а) та коефіцієнтів відносної зносостійкості при 

сухому терті ковзання метал по металу поверхневого шару (б) від температури пла-

змового гартування цементованих сталей 

 

В залежності від температури плазмового гартування адгезійна зносостійкість 

змінюється по кривій з максимумом для всіх сталей, відповідним ~1200 ºС-1300 ºС 

(див. рис. 9). При цьому найбільшу зносостійкість (εТ=6,2) має сталь 25ХГТ, що в 1,5 

рази вище ніж сталі 18ХГТ і 20Х2Н4МА (εТ=3,8-4,2, відповідно). На цей спосіб по-

верхневого зміцнення отримано патент України №108180. 

Представляло науковий інтерес вивчити зміну зносостійкості по глибині цеме-

нтованного шару після плазмового гартування ~1200 ºС-1300 ºС в залежності від 

67 % 

59 % 

 48 % 

44 % 

40 % 

36 % 

20 % 

0 % 

10250МПа 

9800 МПа 

8900 МПа 

8200 МПа 

6250 МПа 

6500 МПа 

5500 МПа 

14000 МПа 

5300 МПа 
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градієнтної зміни фазово-структурного стану. Адгезійна зносостійкість в цілому 

знижується, що можна пояснити зменшенням вмісту вуглецю в Азал і, відповідно, 

мартенситу деформації, що утворився внаслідок його γ→α' ДМПЗ. При цьому, до 

глибини ~0,4 мм зносостійкість (εТ) досить висока (рис. 10). 

Співвідношення інтенсивностей рентгенівських ліній аустеніту і мартенситу та 

фазовий склад в результаті зношування змінюється на користь мартенситу, що свід-

чить про розвиток в поверхневому шарі γ→α' ДМПЗ і утворення Мдеф (рис. 11). 
 

 
 а) 

 
б) 

Рис. 10. Розподіл кількості Азал, вмісту вуглецю (а), мікротвердості і коефіцієнтів 
відносної зносостійкості (εТ) (б) за глибиною цементованного, додатково зміцне-
ного плазмовою обробкою при ~ 1200 ºС-1300 ºС шару сталі 25ХГТ 

Максимальна адгезійна 

зносостійкість (εТ=6,2) відпові-

дає плазмовому гартуванню при 

підвищених температу-

рах ~1200 ºС-1300 ºС, вмісту 

Азал=67 % і вуглецю 1,24 %, та 

пояснюється найбільшим приро-

стом кількості мартенситу дефо-

рмації (≈35 %) у процесі зношу-

вання (див. рис. 11). 

У шостому розділі узагаль-

нено технологічні схеми зміц-

нення різних низьколегованих 

цементованих конструкційних 

сталей (20ГЛ, 18ХГТ, 25ХГТ, 

18Х2Н4А та ін.), які засновані на 

застосуванні суміщених техноло-

гій ХТО і остаточної термічної 

обробки: гартування і відпуск від 

різних температур; ВТЦО, НТЦО; плазмова обробка; ШТЦА та їх поєднання. Ці об-

робки здатні ефективно регулювати кількісний фазовий склад (М, Азал, карбіди) і сту-

пінь метастабільності аустеніту, а також додатково зміцнювати не тільки навуглецьо-

ваний шар (1,2-2,0 мм), але і підшар товщиною 1-5 мм. 

Раціональне формування зміцнених зон при комплексному зміцненні цементо-

 
    а)      б) 

Рис. 11.  Дифрактограми і фазовий склад почат-
кової (а) і зношеної (б) поверхонь  зразків цеме-
нтованої сталі 25ХГТ після плазмового гарту-
вання ~ 1200 ºС-1300 ºС 

1,0 

1,0 1,0 
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ваних деталей машин може бути забезпечено шляхом: 

1) зміцнення способами термічного впливу (гартування з нагріванням в елект-

ропечах, СВЧ, з використанням плазмового нагріву), що пов'язано зі зміною мікро-

структури, але без додаткової зміни хімічного складу сталей; 

2) додаткового насичення (наприклад, азотуванням) поверхневого цементова-

ного шару в поєднанні з покращенням мікроструктури термічною обробкою. 

Для формування максимальної зносостійкості в конкретних умовах експлуата-

ції деталей підбираються оптимальні параметри розроблених обробок, що визначає 

в навуглецеваних зміцнених шарах оптимальну кількість мартенситу гартування, 

карбідів і метастабільного Азал, який забезпечує розвиток γ→α´ ДМПЗ в поверхне-

вих шарах з оптимальної інтенсивністю, що викликає ефект додаткового та вельми 

значного деформаційного самозміцнення. Для підвищеного опору абразивному 

зношуванню легованих сталей рекомендується такий фазовий склад: 60-65 % Азал, 

20-25 % мартенситу гарту (М) і 8-15 % карбідів (К) (в поверхневій зоні товщиною 0-

0,2 мм); для вуглецевих сталей: 55-60 % Азал, 35-40 % М і 3-5 % К. Для умов ударно-

абразивного зношування: 60-65 % Азал і 35-40 % М і К. Для адгезійного зношування: 

доцільно застосовувати плазмову обробку і отримувати в поверхневому зміцненому 

шарі 67-70 % Азал, 20-23 % М і 7-10 % К. 

Важливою перевагою запропонованих технологій є комплексне створення в 

об’ємі і в поверхневих шарах сталей (природних дуплекс- і триплекс-поверхневих 

шарів: цементований, гартований, азотований) метастабільних станів, які додатково 

реалізують ефекти самозміцнення і релаксації мікронапруг при зношуванні в умовах 

випробувань та експлуатації. У всіх цих способах комплексно використовуються всі 

відомі механізми зміцнення (твердо-розчинний, дислокаційний, зерно- і субгранич-

ний, дисперсійний спільно з механізмами ДМПЗ і деформаційного динамічного ста-

ріння і пластифікації (релаксації мікрона пруг)). 

Розроблені технології поверхневого зміцнення цементацією та термічною об-

робкою при оптимальних температурах були впроваджені у виробництво в 

ПАТ «Азовмаш», на промислових підприємствах СФГ «Віктор» і ТОВ «МАГМА» 

(Мариіуполь), що забезпечило підвищення довговічності лопастей дробеметних 

апаратів (сталь 20ГЛ) в 1,7-2 разі, молотків зернодробарок (сталь 25) – в 2,6-3 разі, 

шестерень важконавантажених редукторів (сталь 20Х2Н4МА) – в 1,5 разі в порів-

нянні з серійними. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано і науково обґрунтовано нове вирішення 

важливої науково-технічної задачі підвищення механічних, експлуатаційних власти-

востей деталей машин шляхом розробки інноваційних ресурсозбережних способів і 

технологій поверхневого зміцнення низьковуглецевих конструкційних сталей для 

створення градієнтних фазово-структурних метастабільних модифікацій і станів, які 

реалізують ефект додаткового самозміцнення в процесі експлуатації, що має істотне 

значення для машинобудування. 

1. Отримав розвиток підхід в проектуванні перспективних зміцнюючих техно-
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логій ХТО і завершальної термічної обробки, заснований на формуванні метастабі-

льних фазово-структурних градієнтів і модифікацій, які реалізують протікання керо-

ваного деформаційного мартенситного перетворення в поверхневих шарах, забезпе-

чуючи ефект додаткового самозміцнення і підвищення зносостійкості та інших екс-

плуатаційних властивостей низьковуглецевих цементованих сталей. 

2. На основі системних досліджень розроблено, узагальнено та запропоновано 

раціональні технологічні схеми та перспективні технології комплексної об’ємно-

поверхневої обробки низьковуглецевих цементованих сталей (18ХГТ, 25ХГТ, 20ГЛ, 

18Х2Н4МА і ін.), що працюють в різних умовах зношування, а саме: гартування та 

відпуск від різних температур, ВТЦО (950 ºС↔20 ºС), високотемпературне гарту-

вання від 1150 ºС з подальшою НТЦО (500 ºС↔20 ºС), плазмова обробка з нагріван-

ням до 1200-1400 ºС, ШТЦА з циклами в інтервалі 1000 ºС↔20 ºС і їх комбінації. 

Вони дозволяють створювати і регулювати диференційовані метастабільні фазово-

структурні стани і модифікації в поверхневих шарах виробів, забезпечуючи матеріа-

лу здатність до самозміцнення і після оптимальних режимів - підвищення експлуа-

таційних властивостей. 

3. Визначено, що для різних умов зношування необхідно формувати оптималь-

ний фазово-структурний склад поверхневого зміцненого шару, який становить: 

- для абразивного зношування: 60-65 % Азал, 20-25 % М і 8-15 % К (леговані 

сталі) та 55-60 % Азал, 35-40 % М і 3-5 % К (вуглецеві сталі); 

- для ударно-абразивного зношування: 60-65 % Азал і 35-40 % М і К; 

- для адгезійного зношування: 67-70 % Азал, 20-23 % М і 7-10 % К. 

4. Вперше встановлено характер градієнтної зміни фазового мікроструктурного 

складу цементованого шару низьковуглецевих конструкційних сталей, сформовано-

го в результаті термічної і термоциклічної обробок, швидкісного термоциклічного 

азотування (ШТЦА), з закономірним зменшенням від поверхні вглиб кількості мета-

стабільного залишкового аустеніту (від 67 % до 0 %) і збільшенням кількості марте-

нситу гарту відповідно до закономірної зміни вмісту вуглецю (від 1,25-1,26 % до 

0,20-0,25 %) по глибині навуглецеваного шару, через вплив на температури Мп і Мк..  

5. Системними дослідженнями встановлено закономірності впливу гартування 

цементованих сталей (25, 50, 25Г, 50Г, 12Х2Н4МА, 18Х2Н4МА, 18ХГТ) від різних 

температур (740-1040 ºС) і відпуску при різних температурах (200-600 ºС) після ви-

сокотемпературного гартування 1100 ºС, на отримання в навуглецеваних шарах ме-

тастабільного залишкового аустеніту, регулювання кількості і ступеню його метас-

табільності в широких межах, що впливає на кінетику і об’єм деформаційного мар-

тенситного γ→α' перетворення при зношуванні і дозволяє поліпшувати властивості і 

підвищувати зносостійкість. 

6. Вперше запропоновано проводити плазмове зміцнення цементованих шарів 

низьковуглецевих конструкційних сталей типу 25ХГТ, 18Х2Н4А та ін. Показано, що 

регулюванням величини тепловкладення плазмового струменя можливо забезпечити 

диференційовані фазово-структурні стани з різною кількістю та ступенем матастабі-

льності залишкового аустеніту, який перетворюється в мартенсит деформації в про-

цесі зношування і забезпечує підвищення зносостійкості. 

7. Дослідженнями вперше встановлена закономірність зміни адгезійної зносо-
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стійкості по глибині цементованого шару низьколегованих сталей (18ХГТ, 25ХГТ, 

20Х2Н4МА). Максимальна адгезійна зносостійкість (εТ=6,2) спостерігається на по-

верхні зміцненого шару і відповідає максимальній кількості метастабільного Азал, 

вмісту вуглецю та найбільшому утворенню мартенситу деформації (35 %), вглиб ме-

талу вона знижується, що відповідає зменшенню об’єму деформаційного мартенси-

тного γ→α' перетворення при зношуванні і обсягу перетвореного мартенситу дефо-

рмації.  

8. Розроблено фізико-математичні моделі процесу формування диференційова-

них фазово-структурних метастабільних модифікацій цементованих шарів в резуль-

таті використання розроблених способів об’ємно-поверхневих комплексних обро-

бок. Створені моделі дозволяють ефективно управляти формуванням градієнтних 

фазово-структурних метастабільних станів при використанні розроблених зміцнюю-

чих технологій для підвищення зносостійкості та експлуатаційної довговічності де-

талей машин. 

9. Проведено промислові випробування дослідно-промислових партій деталей 

(лопастей дробометних апаратів зі сталі 20ГЛ, молотків зернодробарок зі сталі 25, 

шестерень зі сталі 20Х2Н4А), які були оброблені за розробленими технологіями це-

ментації і об'ємного та поверхневого гартування. Розроблені технології впроваджені 

у виробництво на ПАТ «Азовмаш» та промисловому підприємстві «Віктор» із сума-

рним економічним ефектом 92, 800 тис. грн. і запропоновані до впровадження на 

машинобудівному підприємстві ТОВ «МАГМА». 
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шляхом розробки перспективних технології комплексної об'ємно-поверхневої обро-
бки: гартування з різних температур (850 ºС-1150 ºС); відпуск (300 ºС-600 ºС) після 
високотемпературного гартування; ВТЦО та НТЦО; плазмова обробка (800 ºС-
1600 ºС), швидкісне термоциклічне азотування (20 ºС↔1000 ºС), які дозволяють 
створювати і регулювати метастабільні фазово-структурні градієнтні стани в повер-
хневих шарах виробів та підвищувати зносостійкість для різних умов зношування за 
рахунок розвитку γ→α' ДМПЗ. 

Встановлена градієнтна зміна фазового аустенітно-мартенситно-карбідного фа-
зово-мікроструктурного складу цементованого шару низьковуглецевих конструк-
ційних сталей (25, 50Г, 20ГЛ, 18ХГТ, 25ХГТ, 12Х2Н4МА, 18Х2Н4МА, 
20Х2Н4МА), в результаті термічної, термоциклічної обробок, швидкісного термо-
циклічного азотування, плазмової обробки по глибині навуглецеваних шарів, через 
вплив на температури точок Мп і Мк. Показано, що ці сталі можуть використовува-
тися для виготовлення деталей, які працюють в різних умовах зношування (адгезій-
не, абразивне, ударно-абразивне).  

Встановлені оптимальні кількісні фазово-структурні склади поверхневих мо-
дифікацій (55-70 % метастабільного Азал, 20-40 % мартенситу гарту, 7-15 % карбідів) 
для різних досліджених марок сталей і різних умов зношування та експлуатації, які 
забезпечують максимальні експлуатаційні властивості.  

Розроблено фізико-математичні моделі процесу формування диференційованих 
фазово-структурних метастабільних модифікацій цементованих шарів в результаті 
використання розроблених способів комплексних обробок, що включають цемента-
цію, способи термічної, термоциклічної обробок, плазмового впливу, додаткового 
ШТЦА. Створені моделі дозволяють ефективно управляти формуванням градієнт-
них фазово-структурних метастабільних станів і комплексів при використанні за-
пропонованих зміцнюючих технологій, а також розвитком γ→α' ДМПЗ для підви-
щення зносостійкості та експлуатаційної довговічності деталей машин. 

Результати дисертаційної роботи були впроваджені на виробництві в 
ПАТ «Азовмаш», промисловому підприємстві  «Віктор» і показали підвищення дов-
говічності оброблених деталей: лопастей дробеметних апаратів з литої сталі 20ГЛ в 
1,7-2 рази, молотків зернодробарок зі сталі 25 в 2,6-3 разів, а також рекомендовані 
до впровадження в машинобудівному підприємстві ТОВ «МАГМА» для зміцнення 
цементованих шестерень зі сталі 20Х2Н4МА. Розраховано річний економічний 
ефект від впровадження деталей машин, зміцнених за запропонованими технологія-
ми, який становить 92, 800 тис. грн. 

Ключові слова: конструкційні сталі, цементований шар, метастабільний залиш-
ковий аустеніт, градієнтна структура, мартенсит гартування, мартенсит деформації, 
зносостійкість. 
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Physical metallurgy and heat treatment of metals. Priazovskyi State Technical University 
SHEI, Mariupol, 2019.-A manuscript. 

The thesis is dedicated to the problem of increasing service lives of parts, manufac-
tured of low-alloyed structural steel grades (18CrMnTi, 25CrMnTi, 20Mn, 18Cr2Ni4Mo 
and etc.), operating under different wear conditions, by means of developing complex pro-
cesses of surface strengthening: quenching at different temperatures (850 ºС-1150 ºС); 
tempering (300 ºС-600 ºС) after high-temperature quenching; high temperature thermo-
cyclical treatment and low temperature thermo-cyclical treatment; plasma strengthening 
(800 ºС-1600 ºС), rapid thermo-cyclical nitration (RTCN) (20 ºС↔1000 ºС) and obtaining 
metastable phase-structural gradient states and modification possessing the self-
strengthening effect at exploitation by means of realization of deformation martensite γ→α' 
transformation at wear (DMTW) inside the contact operating layer.  

The character of carbon distribution along the depth of carbonized layers and its in-
fluence upon gradient alternation of the structure by shifting the positions of martensite 
points Мs, Мf, properties and wear-resistance of low carbon structural steels (25, 50Mn, 
20Mn, 18CrMnTi, 25CrMnTi, 12Cr2Ni4Mo, 18Cr2Ni4Mo, 20Cr2Ni4Mo) was investigat-
ed. It was shown that those steels could be used for manufacturing parts operating under 
different wear conditions (adhesive, abrasive, shock-abrasive). 

Discovered the optimal quantitative phase composition structures of surface modifi-
cations (55-70 % metastability Аres, 20-40 % martensite, 7-15 % carbides) for various steel 
grades studied and different wear and tear conditions, which provide improved properties. 

Developed were physical and mathematical simulation models of the process of for-
mation of differentiated phase-structural metastable modifications of carbonized layers, as 
a result of application of the developed methods of complex treatment, including carboni-
zation, methods of chemical, heat and thermal-cyclic treatment, plasma impact and RTCN. 
The developed models make it possible to have an efficient control over formation of gra-
dient phase-structural meta-stable states and complexes at application of the proposed 
technologies, аs well as development of γ→α' DIMT for improving wear resistance and 
exploitation longevity of machine parts.  

The results of the thesis investigation have been implemented at PSC «Azovmash», 
and industrial enterprise «Victor», showing growth in service lives of the treated parts of 
blades of shotblast units, made of 20Mn cast steel by 1.7-2 times, whilst hammers of grain 
crushing apparatuses, made of steel 25 increased their longevity by 2.6-3 times., they also 
were recommended for implementation at industrial enterprise «MAGMA» for surface 
strengthening of gears, made of  20Cr2Ni4Mo steel.  The annual economic effect gained 
from implementation of machine parts, strengthened by means of the proposed technolo-
gies is estimated 92. 800 thousand of UAH 

Key words: structural steels, carbonized layer, meta-stable, residual austenite, gradi-
ent structure, quenching martensite, deformation martensite, wear resistance. 


