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АНОТАЦІЯ 

 

Мак-Мак Н.Є. Створення метастабільних станів та зміцнення 

конструкційних сталей способами термічної та хіміко-термічної обробки. – 

Кваліфікаційна науково праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. – ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, 2019. – 

Рукопис. 

Дисертацію присвячено підвищенню експлуатаційної довговічності 

виробів з низьколегованих конструкційних сталей (18ХГТ, 25ХГТ, 20ГЛ, 

18Х2Н4МА та ін.), що працюють в умовах різних видів зношування, шляхом 

розробки комплексних технологій поверхневого зміцнення і отримання 

метастабільних фазово-структурних градієнтних станів і модифікацій з 

ефектом самозміцнення при експлуатації. Отримання в низьколегованих 

конструкційних сталях метастабільних структур, здатних під впливом 

зовнішніх експлуатаційних впливів зазнавати фазово-структурні 

перетворення і самозміцнюватися безпосередньо в процесі випробувань 

властивостей і експлуатації має важливе практичне значення. 

В роботі виконано аналітичний огляд можливостей створення 

метастабільних фазово-структурних станів шляхом поєднання об'ємної і 

поверхневої термічної обробок. Розглянуто зміни структурних станів по 

перетину зміцнених шарів конструкційних низьколегованих сталей. Однак, у 

відомих способах і технологіях недостатньо уваги приділяється еволюції 

зміцнених шарів і використанню можливостей метастабільних станів 

залишкового аустеніту (Азал) в ефекті самозміцнення при експлуатації. Тому 

необхідно провести детальне вивчення характеру розподілу вуглецю по 

глибині зміцнених шарів низьколегованих конструкційних сталей і його вплив 

на градієнтну зміну фазово-структурного стану з позиції його деформаційної 

метастабільності, що визначає формування зносостійкості. 
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В роботі розглянута можливість використання низьколегованих 

конструкційних сталей (сталь 25, 50Г, 20ГЛ, 18ХГТ, 25ХГТ, 12Х2Н4МА, 

18Х2Н4МА, 20Х2Н4МА) в якості зносостійких, що працюють в різних умовах 

зношування (адгезійне, абразивне, ударно-абразивне). На основі проведених 

досліджень запропоновано перспективні технології комплексного зміцнення 

деталей з цих сталей застосуванням способів термічної і хіміко-термічної 

обробок. Морфологія мартенситу, що утворюється при гартуванні сталей, 

залежить від стану аустеніту і характеру мартенситного перетворення, яке 

визначається вмістом вуглецю в γ-твердому розчині, що в свою чергу, впливає 

на температурний інтервал мартенситного перетворення (Мп-Мк). Положення 

мартенситних точок (Мп і Мк), в свою чергу, впливає на кількість залишкового 

аустеніту. Підвищення вмісту вуглецю за рахунок цементації сприяє 

зниженню мартенситних точок та утворенню в структурі підвищеної кількості 

Азал після гартування.  

Запропоновані технології дозволяють отримувати в поверхнево 

насичених шарах деталей градієнтну зміну фазово-структурного стану 

мартенситу, частинок твердих фаз і оптимальні кількості для різних умов 

зношування метастабільного Азал, що забезпечують ефект додаткового 

самозміцнення і підвищення зносостійкості безпосередньо в процесі 

випробувань і експлуатації за рахунок реалізації деформаційного 

мартенситного γ→α' перетворення при зношуванні (ДМПЗ) в робочому шарі, 

що контактує. 

Для цементованих сталей (12,18,20)Х2Н4МА; 20ГЛ і 50Г запропоновано 

проводити гартування при температурі 1000 ºС-1040 ºС та низький відпуск для 

отримання у структурі поверхневого шару підвищеної кількості Азал та 

підвищення зносостійкості. Для цементованої сталі 12Х2Н4МА максимальна 

зносостійкість досягається при температурі гартування 1040 ºС, коли в 

структурі зберігається до 65 % метастабільного Азал, що зазнає ' ДМПЗ. 

Для цементованої сталі 18Х2Н4МА запропоновано проводити гартування з 

підвищеної температури 1100 ºС та відпустк при 500 ºС для дестабілізації 
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аустеніту та активізації розвитку ' ДМПЗ, що забезпечує найбільш високі 

показники зносостійкості (Т=2,9) в умовах адгезійного зношування. 

Завдяки результатам дослідження обґрунтовано ефективність 

використання високотемпературної термоциклічної обробки 950 ºС↔20 ºС (з 

наступним гартуванням від 800 і 1000 ºС на останньому циклі) (ВТЦО) і 

низькотемпературної термоциклічної обробки 500 ºС↔20 ºС (після 

гартування від 1150 ºС) (НТЦО) цементованих сталей для поліпшення 

мікроструктури цементованого шару і серцевини, і регулювання фазового 

складу, метастабільності аустеніту для підвищення зносостійкості. 

В результаті експериментальних досліджень запропонована нова 

технологія швидкісного термоциклічного азотування (ШТЦА) з нагрівом 

струмами високої частоти в інтервалі циклювання 1000 ºС↔20 ºС в оболонці 

порошку карбаміду ((NH2)2CO). За допомогою ШТЦА ефективне отримання 

додатково зміцненого тонкого карбонітридного шару цементованих сталей 

товщиною від 0,14 до 0,30 мм та загальномодифікованого шару до 2 мм з 

підвищеним (60-65 %) вмістом Азал, здатного до γ→α ДМПЗ, в поєднанні з 

подрібненням структури шару і серцевини. Така комплексна обробка значно 

підвищує зносостійкість більш ніж в два рази і може бути рекомендована для 

ряду швидкозношуваних деталей, що працюють в складних умовах 

адгезійного зношування і одночасно термоциклювання. 

Встановлено градієнтну зміну мікроструктури цементованого шару 

конструкційних сталей після термічної і термоциклічної обробок, а також 

після ШТЦА з закономірним зменшенням вмісту Азал і збільшенням кількості 

мартенситу гарту згідно закономірної зміни вмісту вуглецю по глибині 

навуглецьованого шару.                            

Вперше запропоновано проводити плазмове зміцнення цементованих 

шарів сталей типу 25ХГТ, 18Х2Н4МА і ін. регулюванням величини 

тепловкладення плазмового струменя і, відповідно, температури обробки. 

Плазмове гартування дозволяє отримати в поверхневому шарі цементованих 

сталей градієнтну зміну фазово-структурних модифікацій з вмістом різної 
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кількості та ступеня матастабільності Азал разом з присутністю твердих фаз - 

мартенситу гарту і карбідів. Додатковий внесок в зміцнення і підвищення 

зносостійкості цементованих сталей 18ХГТ, 25ХГТ і 20Х2Н4МА, в разі 

оптимальної мікроструктури (після плазмового гартування при температурах 

нагріву ~1200 ºС-1300 ºС) вносить γ→α' ДМПЗ. Встановлена закономірність 

зміни зносостійкості по глибині цементованого шару, додатково зміцненого 

плазмовим струменем згідно градієнтної зміни фазово-структурного стану, в 

залежності від кількості метастабільного Азал і вмісту вуглецю в ньому. 

Плазмова обробка цементованих конструкційних сталей, в залежності від 

величини тепловкладення і температури нагріву, дозволяє управляти 

механічними і експлуатаційними властивостями, досягаючи підвищеної 

дисперсності і мікротвердості градієнтної мікроструктури з підвищеним 

вмістом метастабільного залишкового аустеніту, реалізації γ→α' ДМПЗ для 

істотного підвищення і адгезійної зносостійкості. 

Дослідженнями встановлено закономірності впливу запропонованих 

технологічних схем, способів і режимів комплексного поверхневого зміцнення 

на фазовий склад, мікроструктуру, метастабільність Азал і властивості 

низьколегованих конструкційних сталей по глибині цементованих зміцнених 

шарів. Показано, що ці сталі можуть використовуватися для виготовлення 

деталей, які працюють в різних умовах зношування. Для них підбирається 

певний фазово-структурний склад з оптимальною метастабільністю Азал. 

Створений, теоретично і експериментально обґрунтований алгоритм 

причинно-наслідкового зв'язку фізико-хімічних і структурних факторів і 

отриманих механічних і експлуатаційних властивостей в процесі еволюції 

метастабільних навуглецьованих шарів конструкційних сталей протягом 

обробок і експлуатації. 

Розроблено фізико-математичні моделі процесу формування 

диференційованих фазово-структурних метастабільних модифікацій 

цементованих шарів в результаті використання розроблених способів 

комплексних обробок, що включають цементацію, способи термічної, 
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термоциклічної обробок, плазмового впливу, додаткового ШТЦА. Створені 

моделі дозволяють ефективно управляти формуванням градієнтних фазово-

структурних метастабільних станів і комплексів при використанні 

запропонованих зміцнюючих технологій, а також розвитком γ→α' ДМПЗ для 

підвищення зносостійкості та експлуатаційної довговічності деталей машин. 

Результати дисертаційної роботи були впроваджені на виробництві в 

ПАТ «Азовмаш» і промисловому підприємстві «Віктор» і показали 

підвищення довговічності 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 технологіями, який становить 

92, 800 тис. грн. 

Ключові слова: конструкційні сталі, цементований шар, метастабільний 

залишковий аустеніт, градієнтна структура, мартенсит гарту, мартенсит 

деформації, зносостійкість. 

 

SUMMARY  

 

N.E. Mak-Mak Creation of metastable states and strengthening of structural 

steels by means of heat and chemical treatment. Qualification research work. A 

manuscript. 

A thesis for a degree of candidate of technical science (PhD), speciality 

05.16.01-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, 

manufactured of low-alloyed structural steel grades (18CrMnTi, 25CrMnTi, 20Mn, 

18Cr2Ni4Mo and etc.), operating under different wear conditions, by means of 

developing complex processes of surface strengthening and obtaining metastable 
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phase-structural gradient states and modification possessing the self-strengthening 

effect at exploitation. To obtain metastable structures in low-alloyed structural 

steels, capable of undergoing phase-structural transformations under the influence 

of external exploitation impact and self-strengthening straight in the process of 

testing of their properties and exploitation is of great practical value.         

The work presents an analytical review of opportunities for creation of 

metastable phase-structural states by combining surface and volumetric heat 

treatment. Analyzed were changes in structural states along the section of 

strengthened layers of low-alloyed structural steels. However, the conventional 

methods and processes pay too little attention to evolution of the strengthened layers 

and application of possibilities of metastable states of residual austenite (Аres) in the 

self-strengthening effect at exploitation. Thus, it seems necessary that a thorough 

investigation of the character of carbon distribution along the depth of the 

strengthened layers and its influence upon gradient alternation of phase-structural 

state from the point of view of its deformation metastability should be performed it 

determining formation of wear resistance.   

The work analyzes an opportunity of application of low-alloyed structural 

steels (steel 25, 50Mn, 20Mn, 18CrMnTi, 25CrMnTi, 12Cr2Ni4Mo, 18Cr2Ni4Mo, 

20Cr2Ni4Mo) as wear resistant, operating under different wear modes (adhesive, 

abrasive, shock-abrasive). On the basis of the performed investigation offered were 

promising technologies of complex strengthening of parts, manufactured of low-

alloyed structural steels, operating under different wear conditions, by applying 

methods of chemical heat treatment. Morphology of martensite, originated at steels 

quenching depends on the state of austenite and the character of martensite 

transformation, that is determined by carbon content in γ-solid solution, it 

influencing, in its turn the temperature interval of martensite transformation (Мs –

Мf). The position of martensite points (Мs end Мf), in its turn exerts influence upon 

the amount of residual austenite. Increase of carbon content due to carbonization 

promotes lowering of martensite points and formation of increased  amount of Аres 

in the structure following quenching.  
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The proposed technologies will allow obtaining gradient alternation of 

martensite phase-structural state in surface saturated parts layers, solid phase 

particles and optimal amount of metastable Аres, ensuring the effect of additional 

self-strengthening and increase in wear resistance directly in the process of testing 

wear resistance and exploitation by means of realization of deformation martensite 

γ→α' transformation at wear (DMTW) inside the contact operating layer.  

For carbonized steels (12,18,20)Cr2Ni4Mo; 20Mn and 50Mn it was suggested 

to perform quenching at the temperature 1000 ºС-1040 ºС with low tempering for 

obtaining a surface layer in the structure with increased amount of Аres and improved 

relative wear resistance. For carbonized 12Cr2Ni4Mo steel maximal wear resistance 

is gained at the quenching temperature equal to 1040 ºС, when the structure retains 

up to 65 % of metastable Аres, which undergoes ' DMTW.  For carbonized steel 

18Cr2Ni4Mo it was suggested to carry out quenching at an increased temperature 

1100 ºС with subsequent tempering at 500 ºС for destabilization of austenite and 

activation of development of ' DMTW, it ensuring the highest indices of 

relative wear resistance (Т=2.9) under conditions of adhesive wear. 

Owing to the results of experimental research work the efficiency of application 

of high temperature thermo-cyclical treatment was confirmed at 950 ºС↔20 ºС 

(with subsequent quenching 800 ºС and  1000 ºС during the last cycle) (HTTCT) as 

well as low temperature thermo-cyclical treatment  500 ºС↔20 ºС (following 

quenching from 1150 ºС) (LTTCT) of carbonized steels for improvement of the 

microstructure of the carbonized layer and the core, modifying the phase content and 

metastability of austenite in order to boost wear resistance.        

The  results of experimental research work also helped create a new process of 

rapid thermo-cyclical nitration (RTCN), which presumes heating with high 

frequency voltages within the cycling interval of 1000 ºС↔20 ºС inside the casing 

of carbamide powder ((NH2)2CO). With the help of RTCN it became possible to 

obtain additionally strengthened carbon-nitride layer in carbonized steels, 0.14 to 

0.30 mm in thickness and a generally modified layer up to 2 mm thick with improved 

(60-65 %) Аres  content, capable of  γ→α DMTW, jointly with crushing of the 
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layer’s structure and the core. Such complex treatment increases sufficiently relative 

wear resistance more than twofold and thus, may be recommended for a series of 

quickly worn out heavy-duty parts, operating under conditions of adhesive wear with 

simultaneous thermo-cycling.  

Discovered was gradient alternation of the microstructure of the carbonized 

layer of structural steels after heat and thermo-cyclical treatment and also after 

RTCN with the appropriate reduction of Аres content and growth of the amount of 

martensite of quenching, according to the appropriate alternation of carbon content 

along the depth of the carbonized layer. 

It was suggested for the first time to carry out plasma strengthening of 

carbonized layers of steels of 25CrMnTi, 18Cr2Ni4Mo et al. types  by adjusting the 

value of heat of plasma jet and, hence, the temperature of the treatment. Plasma 

quenching allows obtaining in the surface layer of carbonized steels a gradient 

alternation of phase-structural modification with different amount and degree of 

metastability of Аres, together with the presence of solid phases–quenching 

martensite and carbides. γ→α' DMTW makes and additional contribution into 

strengthening and improving of wear resistance of carbonized steels 18CrMnTi, 

25CrMnTi і 20Cr2Ni4Mo, in case of the presence of optimal microstructure 

(following plasma quenching at the heating temperature ~1200 ºС-1300 ºС). A 

regularity of changing in relative wear resistance along the depth of the carbonized 

layer additionally strengthened with plasma jet, according to the gradient of 

alternation of phase structural state, depending upon the amount of the amount of 

metastable austenite Аres and carbon content in it. 

Plasma treatment of carbonized structural steels, depending upon the value of 

heat supply and heating temperature helps control mechanical and exploitation 

properties, reaching improved dispersibilty and micro-hardness of the gradient 

macro-structure with increased content of metastable residual austenite, realization 

of  γ→α' DMTW for essential improvement of relative adhesive wear resistance. 

 Investigations helped establish regularities of the influences of the proposed 

process flow-sheets, methods and modes of complex surface strengthening upon 
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phase content, microstructure, metastability Ares and the properties of low-alloyed 

structural steels along the depth of carbonized strengthened layers. It was shown that 

those steels could be used for manufacturing parts operating under different wear 

conditions. A certain phase-structural content with optimal metastability of Аres is 

selected for them.  

Developed was the algorithm of cause and effect relations of physical, chemical 

and structural factors, confirmed both theoretically and experimentally, in the 

process of evolution of mechanical and exploitation properties of carbonized layers 

of structural steels at treatments and exploitation.  

Developed were physical and mathematical simulation models of the process 

of formation of differentiated phase-structural metastable modifications of 

carbonized layers, as a result of application of the developed methods of complex 

treatment, including carbonization, 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 gradient phase-structural meta-stable states 

and complexes at application of the proposed technologies, аs well as development 

of γ→α' DMTW 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 technologies is estimated 

92, 800 thousand of UAH.   

Key words: structural steels, carbonized layer, meta-stable, residual austenite, 

gradient structure, quenching martensite, deformation martensite, wear resistance. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Однією з пріоритетних 

актуальних завдань сучасного матеріалознавства є ресурсозбереження, 

обумовлене постійно зростаючими цінами на залізорудну сировину, інші 

матеріали і, як наслідок, на метал і підвищення довговічності деталей машин, 

що швидко зношуються. 

На машинобудівних і металургійних підприємствах застосовується 

велика кількість різних марок сталей для виготовлення змінно-запасних 

деталей, обладнання і інструментів. Підвищення їх експлуатаційної 

довговічності дозволяє істотно скоротити витрату матеріалів. 

Найбільш поширеною причиною порушення працездатності багатьох 

деталей машин є пошкодження або знос їх робочих поверхонь. Зокрема, для 

деяких типів деталей відповідно до особливостей навантаження, при 

експлуатації необхідно забезпечити високу твердість, зносостійкість і втомну 

довговічність поверхневого робочого шару і досить хорошу в'язкість і 

пластичність серцевини [1]. Найбільш раціональним і ефективним способом 

досягнення такого комплексу властивостей є хіміко-термічна обробка (ХТО) і 

подальша термічна обробка. 

Більшість сталей, що цементуються, використовують для виготовлення 

важконавантажених деталей машин, шестерень і валів. Ряд проведених 

досліджень свідчить про користь присутності деякої кількості залишкового 

аустеніту (Азал) в цементованих шарах поряд з мартенситом і карбідами [2, 3] 

для підвищення зносостійкості, втомної довговічності та інших властивостей. 

Однак, приділяється недостатньо уваги використанню цих сталей в умовах 

інтенсивного зношування і можливості використання ХТО з урахуванням 

створення в них метастабільних станів аустеніту і градієнтних структур. 

Питання деформаційної метастабільності залишкового аустеніту (Азал) і 

можливості реалізації деформаційного мартенситного γ→α' перетворення при 
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зношенні (ДМПЗ) досі залишається дискусійним. 

Вперше можливості метастабільного аустеніту для підвищення 

властивостей легованих сталей були відкриті І.М. Богачовим зі 

співробітниками і розвинені в роботах Л.С. Малінова, М.А. Філіпова, 

В.С. Літвінова, О.П. Чейляха та ін. 

Великий внесок у розробку способів ХТО і дослідження фазово-

структурних перетворень у формуванні властивостей насичених шарів внесли 

фундаментальні роботи Ю.М. Лахтіна, О.П. Гуляєва та інших вчених.  

Тим часом, технологічні та фізико-хімічні умови можливості збереження 

метастабільного Азал в насичених поверхневих шарах і його роль в формуванні 

властивостей досі залишаються дискусійними. Це вимагає проведення 

систематичних і комплексних досліджень формування градієнтних структур 

насичених шарів, що містять метастабільний Азал. Вивченню цієї проблеми 

присвячена  дана робота. 

Багато деталей машин в процесі роботи піддаються різним видам 

зношування (абразивне, ударно-абразивне, сухе тертя, в т.ч. в корозійних 

середовищах і т.д.) і виходять з ладу внаслідок поверхневого руйнування. 

Тому, однією з головних і актуальних завдань розвитку сучасного 

матеріалознавства та промисловості є підвищення якості матеріалів, 

надійності і довговічності деталей машин і механізмів. 

Зростання цін на сировину, складна економічна і екологічна ситуації в 

країні призводять до необхідності розробки ресурсозберігаючих інноваційних 

технологій, використання економнолегованих сталей замість дефіцитних і 

продовження терміну їх служби. 

Підвищення зносостійкості і інших експлуатаційних властивостей 

виробів доцільне за рахунок використання термічної, хіміко-термічної 

обробок,  висококонцентрованих джерел нагріву, а також шляхом їх 

раціонального поєднання. В результаті такого комплексного впливу на виріб 

можна очікувати градієнтний розподіл властивостей по глибині зміцненого 

шару завдяки градієнтній диференціації складу і структури, особливо в 
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поєднанні з формуванням метастабільних станів аустеніту.  

Розробка нових та удосконалення існуючих методів поверхневого і 

об'ємного зміцнення, при яких можливо прогнозувати поведінку матеріалу в 

тих чи інших умовах зношування, дозволить істотно підвищити 

експлуатаційні властивості деталей машин за рахунок отримання в їх 

поверхневих шарах функціональних метастабільних модифікацій. 

Однією з перспективних тенденцій розвитку сучасного матеріалознавства 

є створення матеріалів з метастабільними структурами, здатними під впливом 

зовнішніх експлуатаційних впливів зазнавати фазово-структурних 

перетворень і самозміцнюватися безпосередньо в процесі випробувань 

властивостей і експлуатації. 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. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація виконана 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 виробництва важко навантажених 

цементованих деталей з метою забезпечення необхідної якості». У всіх 

роботах здобувач брав участь в якості виконавця. 

 Мета і завдання дослідження. Метою цієї дисертаційної роботи є 

підвищення експлуатаційної довговічності виробів з конструкційних сталей, 

що працюють в різних умовах зношування, шляхом розробки комплексних 

технологій поверхневого зміцнення, які забезпечують отримання 

метастабільних фазово-структурних градієнтних станів і модифікацій з 
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ефектом самозміцнення при експлуатації. 

Для досягнення, поставленої мети, вирішувалися наступні наукові 

завдання: 

1. Розробити раціональні технологічні схеми комплексного зміцнення 

деталей з низьковуглецевих конструкційних сталей, що працюють в різних 

умовах зношування, застосуванням термічної та хіміко-термічної обробок з 

метою формування диференційованих метастабільних фазово-структурних 

модифікацій. 

2. 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. 

3. Вивчити характер розподілу вуглецю по глибині цементованих шарів 

сталей і його вплив на градієнтну зміну фазово-структурного стану, 

метастабільність аустеніту, властивості і зносостійкість конструкційних 

сталей. Визначити параметри і режими технології процесів поверхневого 

модифікування. 

4. Провести математичне моделювання процесів формування фазово-

структурних метастабільних модифікацій, градієнтної зміни фазово-

структурного стану і ступеня метастабільності аустеніту в зміцнених 

поверхневих шарах. 

5. 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 термічної і поверхневої 

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 
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мікроскопія, мікрорентгено-спектральний аналіз, рентгеноструктурний 

фазовий аналіз, методи кількісної металографії, спектральний аналіз, 3D-

мікрофрактографія зношеної поверхні, вимірювання твердості та 

мікротвердості, випробування на абразивне, ударно-абразивне і адгезійне 

зношування в умовах сухого тертя ковзання; методи математичного 

моделювання і обробки експериментальних даних. 

Наукова новизна результатів роботи і основні положення, що 

виносяться на захист: 

1. Запропоновано і експериментально обґрунтовано новий підхід до 

підвищення адгезійної, абразивної та ударно-абразивної зносостійкості 

конструкційних сталей різних систем легування (Cr-Mn-Ti, Cr-Ni-Mo, Mn-Si), 

заснований на застосуванні суміщених технологій ХТО і завершальної 

термічної обробки (високотемпературна 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 

метастабільного аустеніту (Азал), розвиток деформаційного γ→α' 

мартенситного перетворення при зношуванні з ефектом додаткового 

деформаційного самозміцнення. 

2. Вперше виявлено закономірності зміни зносостійкості по глибині 

цементованного 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 струменем високої частоти (СВЧ). Встановлено, що після 

таких обробок досягається найбільша зносостійкість, а по мірі віддалення від 

поверхні, вона зменшується згідно градієнтному 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 деформаційного мартенситного 

перетворення в рівень зносостійкості сталі. 
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3. Показано переваги додаткового насичення азотом попередньо 

навуглецьованих 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 %) вмістом 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 подальше ВТЦО (950 ºС↔20 ºС) або високотемпературне 

гартування від 1150 ºС з подальшою НТЦО (500 ºС↔20 ºС) з кількістю циклів 

від 2 до 15. Підвищення властивостей обумовлено подрібненням структури за 

рахунок фазової перекристалізації, збільшенням глибини залягання 

дифузійного шару підвищеної (8000-8600 МПа) твердості (при проведенні 

ВТЦО) і регулюванням кількості метастабільного аустеніту, що 

перетворюється в мартенсит деформації при зношуванні. 

Практична значимість роботи полягає в наступному:  

1. На основі результатів теоретичних і експериментальних досліджень 

запропоновано нові способи і технології поверхневого зміцнення ряду 

низьколегованих конструкційних сталей проведенням ХТО в поєднанні з 

подальшої термічною, термоциклічною, або плазмовою обробками, що 

забезпечує підвищення їх експлуатаційних 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 гартування (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. 
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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 автора. Дисертація є самостійною роботою автора. 

Автору належить: постановка завдань досліджень, аналіз літературних даних 

і патентний пошук, виконання основного обсягу досліджень, інтерпретація та 

узагальнення отриманих результатів, впровадження практичних результатів у 

виробництво. Визначення наукового напрямку досліджень, аналіз отриманих 

результатів та формулювання наукових положень і висновків, проведено 

спільно з науковим керівником та співавторами статей. Особистий внесок 

автора в роботах, опублікованих у співавторстві, полягає у наступному: [2, 6, 

11, 13, 20, 28] – випробування на механічні властивості, 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 зношування, 

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

[12, 15, 24, 36, 38] – дослідження мікроструктури, підготовка рукопису.   

Апробація результатів дисертації. Наукові положення і результати 

дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на: Міжнародних н.-т. 

конференціях «Університетська наука» (м. Маріуполь, 2010-2014, 2017, 2018 

рр.); Міжнародній н.-т. конференції «Сучасні аспекти металознавства та 

термічної обробки металів» (м. Маріуполь, 2010 р.); Міжнародній н.-п. 

конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних 

технологій» (м. Тернопіль, 2010 р.); Міжнародній н.-м. конференції «Сучасні 
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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 - сучасна металургія нового 

тисячоліття» (м. Ліпецьк, 2013 р.); Міжнародній н.-т. конф. «Стародубовські 

читання» (м. Дніпропетровськ, 2014, 2015 р.р.); IX, XI Міжнародній н.-м. 

конференції «Сучасні методи та технології створення і обробки матеріалів» 

(м. Мінськ, 2014, 2016 рр.); Міжнародній н.-т. конференції «Нові 

конструкційні сталі 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 

опубліковано 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, висновків, списку використаних джерел з 184 найменувань, 

викладених на 235 сторінках, 88 рисунків, 10 таблиць, 3 додатки. 

  



30 

 

РОЗДІЛ 1 

ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ І ЗМІЦНЮЮЧОЇ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ НА 

ВЛАСТИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ 

 

 

Багато деталей машин працюють в різних умовах зношування (абразивне, 

ударно-абразивне, сухе тертя в корозійних середовищах і т.д.), а також 

піддаються впливам  різного виду (статичні, динамічні, втомні навантаження, 

корозійне і т.д) [1-3]. 

Ускладнення умов експлуатації металевих деталей і вузлів в агрегатах 

сучасної техніки, зумовило підвищену увагу до загальної проблеми - 

передчасного руйнування та зношування. Вкрай актуальними стали питання 

підвищення надійності та довговічності деталей машин, приладів, установок, 

а, отже, питання економії металів. 

Для підвищення надійності деталей машин застосовують термічний 

поверхневе гартування, хіміко-термічну обробку, зміцнення поверхні 

джерелами концентрованої енергії, поверхневе пластичне деформування, 

металопокриття та ін. [2].  Одним з основних і найбільш перспективних 

методів поверхневого зміцнення сталей залишається хіміко-термічна обробка. 

Вона дозволяє отримати в поверхневому шарі виробу сплав практично будь-

якого складу і, отже, забезпечити комплекс необхідних властивостей: 

зносостійкість, корозійну і жаростійкість, опір втоми і т.ї. Це економічно 

вигідніше, ніж використання дорогих легованих сталей з такими ж 

властивостями [1, 3, 4]. Хіміко-термічна обробка (ХТО) здійснюється шляхом 

дифузійного насичення поверхні сплаву неметалами (С, N, В і ін.), або 

металами (Al, Ti, Si, Cr) при певній температурі в активному  середовищі, що 

насичує. 

Найбільшого поширення в промисловості отримали насичення з активних 

твердих і газових середовищ вуглецем або азотом (цементація, азотування, 

нітроцементація), тому що вуглець і азот легко засвоюються поверхнею сталі, 
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утворюючи з залізом тверді розчини впровадження і порівняно швидко 

дифундують  вглиб виробу [1, 3-7]. 

Цементація широко застосовується для зміцнення середньорозмірних 

зубчастих коліс, валів коробки передач автомобілів, окремих деталей 

рульового управління, валів швидкохідних верстатів, шпинделів і багатьох 

інших деталей машин. Для цементації зазвичай застосовують низьковуглецеву 

сталь, що містить 0,08-0,25 % С, а для високонавантажених зубчастих коліс та 

інших відповідальних, в тому числі великих деталей  - сталь, що цементується з 

більш високим (0,25-0,35 %) вмістом вуглецю [8]. 

З конструкційної точки зору важконавантажені деталі (наприклад, зубчасті 

колеса, вали, шестерні) повинні мати тверду, зносостійку поверхню, яка здатна 

витримувати тривалі навантаження. Крім того, сучасні вимоги передбачають 

створення в поверхневих зміцнених шарах залишкових стискаючих напруг. [1]. 

Досвід показує, що найкращим чином ці вимоги задовольняють конструкційні 

леговані сталі в стані цементації і термічної обробки. Вони повинні бути 

відносно чистими по неметалевих включеннях і мати строго регламентований 

вміст легуючих елементів, що підвищують зносостійкість поверхні і ударну 

в'язкість серцевини деталей. 

З технологічної точки зору, сталь для важконавантажених деталей 

повинна легко оброблятися різанням і бути придатною для відповідної 

термічної і хіміко-термічної обробки. Найважливішим технологічним 

параметром є її прокалюваність, а також величина зерна аустеніту. Після ХТО 

сталь повинна мати задовільну в'язкість при високих значеннях межі міцності 

і межі контактної витривалості, в зв'язку з чим рекомендується застосовувати 

тільки спадково-дрібнозернисті сталі (номер 6-8) [9]. 

 

1.1. Вплив легуючих елементів на властивості конструкційних сталей, що 

цементуються 

 

Велике значення має обмеження меж вмісту вуглецю і легуючих 
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елементів, а також величина зерна в початковому стані. Це дозволяє 

обмежувати гартівні деформації допустимим рівнем і сприяє отриманню 

однорідних механічних властивостей у всій партії деталей. 

Економічний критерій вибору сталі полягає в тому, щоб легування 

здійснювалося по можливості менш дефіцитними елементами і в мінімально 

необхідній кількості. 

Питання про вміст вуглецю в сталі, що цементується, зазвичай є питанням 

якості серцевини. Із зростанням вмісту вуглецю збільшуються міцність і 

твердість серцевини, а ударна в'язкість в той же час поступово знижується. 

Вміст вуглецю істотно впливає на структуру сталей, що цементуються, після 

гартування. Дослідження розподілу вуглецю по глибині дифузійного шару, 

його впливу на механічні властивості і зносостійкість сталей представляють 

певний науковий інтерес. Ці питання залишаються поки недостатньо 

вивченими. 

Розподіл вуглецю залежить також від вмісту легуючих елементів. 

Основними легуючими елементами в сталях, що цементуються, є: хром, 

марганець, нікель, кремній, молібден, ванадій, рідше титан і бор. 

Хром і марганець, підвищуючи стійкість аустеніту, збільшують 

прокалюваність серцевини і в меншій мірі впливають на структуру 

цементованого шару. Хром є феритоутворюючим елементом, але в поєднанні 

з іншими елементами він може знижувати мартенситні точки початку (Mп) і 

кінця перетворення (Mк)  Хром збільшує розчинність вуглецю в аустеніті і в 

присутності 1 % С кожен відсоток хрому знижує температуру Mп на ~35 ºС, 

Mк на ~30 ºС [5, 6, 10, 11], будучи карбідоутворюючим елементом, при 

взаємодії з вуглецем, утворює спеціальні карбіди Cr7C3; Cr23C6, що 

розчиняються при підвищених температурах нагріву. Однак, при невисокому 

вмісті хрому в сталях, що цементуються (1-1,5 %) він входить до складу 

цементиту (Fe, Cr)3C.  

Нікель, азот і молібден посилюють вплив хрому на температуру Mп. Хром 

в сталях, що цементуються, до вмісту 1,5 %, сприяє насиченню шару вуглецем. 
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Марганець підвищує схильність до перегріву, погіршує оброблюваність 

різанням, є стабілізатором аустеніту. Молібден створює дрібнозернисту 

структуру, підвищує твердість. Великою перевагою молібдену є відсутність 

несприятливих наслідків його застосування. Нікель не робить істотного 

впливу на дифузію вуглецю в сталі, але знижує гранично можливий вміст 

вуглецю в шарі. Він також знижує температуру Мп, сприяє підвищенню 

кількості залишкового аустеніту (Азал) і зменшує схильність зерна аустеніту до 

зростання. Надаючи благотворний вплив на прокалюваність, нікель надає 

серцевині хорошу ударну в’язкість при плавному підвищенні міцності [6, 11]. 

 Кремній ускладнює дифузію вуглецю і при його більшому вмісті в 

цементованому шарі виникає небезпека графітизації цементиту. Присутність 

кремнію погіршує насичення сталі вуглецем. У сталях, що цементуються, 

уникають великого вмісту кремнію, його верхньою межею вважають 0,35 %. 

Бор в кількості 0,0005-0,004 % сприяє збільшенню прокалюваності 

серцевини, збільшення його вмісту викликає крихкість і схильність до 

внутрішнього окислення. Титан – сильний  карбідоутворювач і в кількості 

десятих часток відсотка гальмує зростання зерна при високих температурах 

цементації, але підвищує схильність до внутрішнього окислення [1, 3, 4, 9]. 

Для деталей відповідального призначення, які відчувають в експлуатації 

значні динамічні навантаження, застосовують хромонікелеєві сталі, що 

цементуються і більш складнолеговані сталі. Одночасне легування хромом і 

нікелем підвищує міцність, пластичність і в'язкість серцевини. 

Високі властивості в сталях можна отримати завдяки легування такими 

елементами, як нікель, ванадій, титан і ін. Але ці легуючі елементи є дорогими 

і часто купуються за межами України за валютні кошти. Тому важливо 

отримати високі властивості в сталях, але при цьому заощадити на легуванні. 

 Зазвичай, в практиці ХТО для важконавантажених деталей (валів, 

шестерень) домагаються отримання мартенситної структури з мінімальною 

кількістю Азал [12-15]. У деяких роботах [9, 16, 17-19] показано неоднозначний 

вплив Азал на властивості сталей. Якщо ж використовувати сталі, що 
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цементуються для деталей, що працюють в умовах інтенсивного зношування, 

то структура може бути мартенситно-карбідною (М+К) з підвищеною 

кількістю Азал.  В цьому випадку Азал вважається корисним, якщо при цьому, 

він зазнає γ→α' деформаційне мартенситне перетворення при зношуванні 

(ДМПЗ), додатково зміцнюючи насичений шар [11, 20-27]. 

 Однак, до цього часу залишаються недостатньо вивченими питання 

впливу кількості Азал і ступеня його метастабільності стосовно до конкретних 

умов експлуатації. Не з'ясовані також питання градієнтної зміни структури 

цементованого шару в залежності від одержуваного хімічного складу, що має 

визначати кількість Азал і ступінь його метастабільності, а отже і формування 

властивостей. 

Підвищення властивостей можна домогтися за рахунок оптимізації 

структури сталі. Вуглець, хром, марганець, нікель, мідь знижують 

мартенситну точку Мп і після гартування в структурі сталі збільшується вміст 

Азал [10, 11]. Вміст вуглецю в аустеніті може коливатися в широких межах і 

досягати 2,14 %. Дуже актуальним і перспективним є вивчення впливу 

температури гартування на процеси розчинення вуглецю в аустеніті, 

регулювання кількості і метастабільності залишкового аустеніту, управління 

властивостями сталей і підвищення зносостійкості [11, 21, 28, 29]. Однак, 

стосовно застосування до цементованих шарів, які характеризуються змінним 

вмістом вуглецю по глибині, це питання вивчено недостатньо. 

 

1.2.   Вплив поверхневих термічних обробок на властивості 

конструкційних сталей  

 

1.2.1. Технології обробок з використанням висококонцентрованих джерел 

нагріву. 

Для збільшення терміну експлуатації робочих поверхонь деталей машин, 

що швидко зношуються, і змінного технологічного обладнання, раціональним 

по універсальності, доступності, екологічності та економічної ефективності є 
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обробки з використанням висококонцентрованих джерел нагріву [3, 30-36].  

При цьому, найбільш ефективним для формування високоміцного стану 

поверхневих шарів вуглецевих сталей є проведення плазмового поверхневого 

зміцнення [11, 30, 37-45]. Ця технологія застосовується для виробів, що 

експлуатуються в умовах абразивного зношування, сухого тертя, контактних 

навантажень з допустимим на значну глибину зношуванням [46]. Однак, 

закономірності структуроутворення у приповерхневих шарах 

низьколегованих конструкційних сталей при цьому способі зміцнення 

недостатньо досліджені. 

 При плазмовому зміцненні характер сформованих структур значно 

відрізняється від структур, отриманих традиційними способами пічної і 

поверхневої термічної обробки (гартування струмами високої частоти (СВЧ), 

газополум'яне гартування і ін.). Утворені при швидкісному нагріванні і 

охолодженні структури мають високі твердість, зносостійкість і опір 

руйнуванню [37]. 

Ці властивості досягаються за рахунок диспергування і збільшення 

локальної неоднорідності структури мартенситу, підвищення щільності 

дислокацій, збереження в поверхневому шарі не розчинених при нагріванні 

карбідних частинок і Азал. Останній служить в’язкою складовою металевої 

матриці, перешкоджає викришуванню карбідів. 

Плазмове зміцнення низьковуглецевих сталей дозволяє отримати при 

режимах, що забезпечують гомогенізацію аустеніту на стадії нагріву, 

низьковуглецевий пакетний мартенсит з твердістю НRС 32-38. При обробці за 

режимами, що забезпечують нагрів в області точок Ас1-Ас3, окремі ділянки в 

місцях колишніх перлітних колоній мають структуру високовуглецевої сталі - 

мартенсит і залишковий аустеніт з твердістю НV 750-820. Така комбінована 

структура (ферит, перліт, мартенсит і залишковий аустеніт) поєднує високу 

зносостійкість і пластичність, що дозволяє розширити область застосування 

низьковуглецевих сталей [37-41]. 

 Виявлено [11, 37-39, 41-45], що в результаті плазмового зміцнення 
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конструкційних сталей в зоні термічного впливу глибиною 0,5-2,5 мм 

утворюється модифікована мартенситно-аустенітна структура зі змінним, 

залежно від режиму обробки та структурного класу сплаву, складом. Вміст 

Азал в поверхневому шарі може бути в дуже широкому діапазоні від 5 до 80 % 

залежно від складу сплаву і режиму обробки. В умовах динамічного 

контактного навантаження при експлуатації можливе додаткове деформаційне 

зміцнення термообробленої поверхні  за рахунок перетворення Азал в 

мартенсит деформації і наклепу металевих фаз. Зносостійкість деталей, 

особливо при контактно ударній взаємодії і абразивному зношуванні, в цьому 

випадку багаторазово зростає [39-42] . 

На практиці, як правило, в якості основних параметрів плазмової обробки 

використовують силу струму дуги в плазмотроні, схему зміцнення, діаметр 

сопла, швидкість обробки. Найбільш сильно на ступінь зміцнення впливає 

швидкість обробки і сила струму, тому що вони дозволяють регулювати 

величину тепловкладення, відповідно, швидкість нагріву і охолодження. 

Наявність легуючих елементів і утворення карбідів істотно впливають на 

високотемпературні фазові перетворення у відповідності з діаграмою Fе-Fе3С, 

в порівнянні з вуглецевими сталями. Чим більше сталь містить легуючих 

елементів, тим більшою повинна бути тривалість плазмової обробки для 

отримання однорідної структури і високої твердості [47].  

У більшості випадків плазмове зміцнення використовується для 

підвищення зносостійкості деталей. У роботах [43-45, 48] показано 

позитивний вплив плазмового гартування на експлуатаційні властивості 

сталей. За даними [44-46] зносостійкість зубів і шліців валів-шестерень після 

такої обробки підвищилася в ~2 рази. У сталях 20, 45, 40Х, 30ХГСА після 

плазмової обробки зносостійкість підвищується в 1,5-2,5 рази. Позитивним 

моментом є те, що гартована після оптимальних режимів нагріву (1200 ºС-

1400 ºС) поверхня не оплавляється, не має окалини, що дозволяє багато 

деталей відправляти в експлуатацію без додаткової механічної обробки. 

Плазмове гартування значно підвищує мікротвердість зміцнених шарів 
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[38, 49]. Розміри зон з підвищеною мікротвердістю залежать не тільки від 

параметрів плазмового зміцнення, а й від особливостей фазових і структурних 

перетворень (в сталях різного складу) і їх прокалюваності. Плавне зниження 

мікротвердості по глибині зміцненого шару до серцевини свідчить про досить 

повну гомогенізацію структури і фазового складу поверхневого шару [50], що, 

в свою чергу, впливає на механічні властивості сталі. 

 Не дивлячись на численні дослідження з вивчення впливу плазмової 

обробки на підвищення експлуатаційних властивостей, в тому числі 

зносостійкості, мало уваги приділяється розгляду підвищення за допомогою 

такої обробки властивостей низьковуглецевих і низьколегованих сталей з 

попередньою цементацією поверхневого шару. Особливо це важливо в зв'язку 

з можливістю створення метастабільного стану насиченого шару, 

збереженням Азал. Крім плазмової обробки, одним з передових методів 

зміцнення є лазерна обробка металів. Вона дозволяє економити 

електроенергію і матеріали, покращує механічні властивості, підвищує 

зносостійкість і корозійну стійкість сплавів. Працездатність зміцненого 

інструменту таким чином можна підвищити в 2-3 рази [33-35]. В роботі [51] 

розглянуто вплив лазерного гартування на властивості і структуру 

спеціальних аустенітних сталей 30Х10Г10, 40Х14ФГ12Ф2, 120Г6Ф2, 

110Г13Л. Показано, що лазерне гартування від температури 900 ºС дозволяє 

отримати мікротвердість НV◊0,980 - 7200 МПа, що значно вище, ніж після 

гартування від 1100 ºС (НV◊0,980 – 5600 МПа). У другому випадку, стійкість 

аустеніту до мартенситного перетворення буде вищою, через більш повне 

розчинення карбідів. 

Можна отримувати глибину зміцненого шару від 0,5 до 2,0 мм в 

залежності від виду джерела концентрованої енергії і режимів зміцнення. 

В роботі [52] показано вплив попередньої ХТО перед термообробкою за 

допомогою лазерного або електронного променів на мікротвердість сталі 40Х. 

Попередня цементація підвищує мікротвердість до 8000-12000 МПа, а 

борування – до 13000-15000 МПа. Поєднання лазерної обробки з азотуванням 
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або карбонітруванням дозволяє управляти різними механізмами зміцнення [4, 

36]. При цьому утворюються оптимальні структури з високими показниками 

конструкційної міцності і твердості. 

 Широко застосовується лазерне легування, що дозволяє наситити 

матрицю легуючим елементом, наприклад, титаном [3]. Це дозволяє отримати 

на поверхні зміцнених деталей високі показники мікротвердості і підвищення 

зносостійкості. 

Однак, обробка поверхні деталей лазером має свої недоліки. Це невелика 

площа впливу лазерного променя, висока вартість обладнання і низький 

коефіцієнт використання електричної енергії. 

 Крім описаних вище технологій, для поверхневого зміцнення 

застосовуються електронно-променеві технології [40, 51]. Для нанесення 

вуглецевих покриттів на інструмент також використовується іонна 

імплантація, при цьому забезпечується можливість впровадження легуючих 

елементів в поверхню. Ударно-хвильова обробка застосовується для 

підвищення зносостійкості і корозійної стійкості. Зміцнення відбувається за 

допомогою імпульсної плазми і ударної хвилі [43]. 

У всіх цих процесах є схожість у впливі на матеріал. Особливості обробки 

висококонцентрованими джерелами енергії полягають у тому, що структурні 

перетворення в цілому відповідають тим, що відбуваються при об'ємному 

гартуванні. При цьому, за рахунок високих ступенів перегріву, відбувається 

подрібнення зародків аустеніту, збільшення числа центрів кристалізації 

аустенітного зерна, зміна співвідношень між структурними складовими і їх 

морфології внаслідок зсуву критичних точок в область підвищених 

температур, підвищення дефектності кристалічної будови (збільшення 

щільності дислокацій, подрібнення блоків і зростання напруги в кристалічній 

решітці) [11, 38, 39, 53]. Обробка поверхні з використанням 

висококонцентрованих джерел нагріву, дозволяє отримувати градієнтний 

розподіл температур по товщині зміцненого шару матеріалу, що призводить 

до зміни структури. 
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1.2.2. Гартування з нагріванням струмами високої частоти. 

Традиційним і, одночасно, перспективним способом зміцнення 

поверхневого шару деталей є нагрів струмами високої частоти (СВЧ). До 

переваг цього способу відносять можливість повної автоматизації процесу 

гартування; відсутність вигорання вуглецю і інших елементів, а також 

помітного окислення і утворення окалини; досить точне регулювання глибини 

гартованого шару, зменшення деформації деталей під час нагрівання, 

короткочасність обробки [3]. За допомогою такої обробки в металі виникають 

залишкові напруги стиснення і підвищується опір зношування. 

Високочастотне гартування є одним з популярних, найбільш досконалих 

і раціональних методів поверхневого зміцнення [11, 51, 3]. Воно дає 

можливість отримувати більш високу поверхневу твердість, ніж гартування 

будь-яким іншим методом. Поверхня виробу при такій обробці залишається 

майже не окисленою. При високочастотному гартуванні, порівняно легко 

регулюється співвідношення глибин гартованого  і перехідного шарів. 

Дотримуючись правильно призначених умов нагріву та охолодження, можна 

отримувати стабільні результати гартування. 

Крім використання поверхневих  зміцнюючих обробок окремо, можна їх 

поєднувати одну з одною, тим самим отримуючи різні структурні складові в 

різних шарах деталей і, відповідно, різні властивості по перетину деталей [51]. 

Наприклад, можливе отримання високої твердості у всьому об’ємі матеріалу, 

а в окремих ділянках - м'яких пластичних структур, або навпаки. Можливості 

отримання таких диференційованих структур різні, в тому числі це поєднання 

об'ємної термічної і локальної (лазерної, електронно-променевої, плазмової) 

обробок. При цьому можливе використання низьколегованих конструкційних 

сталей, що не містять в своєму складі дорогих, дефіцитних в Україні легуючих 

елементів. Шляхом проведення різних поверхневих зміцнюючих обробок, 

можна отримувати в них метастабільні структури, здатні до самозміцнення в 

процесі експлуатації [51]. 

Однак такий комплексний підхід (спрямований з одного боку на 
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економію легуючих елементів, з іншого - забезпечення підвищеного 

комплексу механічних і експлуатаційних властивостей) стосовно до 

низьколегованих сталей, які працюють в умовах інтенсивного зношування і 

зміцнюються ХТО, у багатьох відомих дослідженнях поки не реалізований і 

не дозволяє розкривати внутрішні резерви самого металу. Накопичення таких 

експериментальних даних має важливе наукове і прикладне значення. 

 

1.3. Термоциклічна обробка 

 

Одним з ефективних способів накопичення позитивних змін в структурі 

для підвищення властивостей сталей є термоциклічна обробка (ТЦО) [11, 54]. 

Якщо під час неодноразових нагрівів і охолоджень в системі відбуваються 

процеси структурних і фазових перетворень, то через різницю їх питомих 

обсягів розвиваються внутрішні процеси, аналогічні тим, які спостерігаються 

при пластичній деформації [55]. 

В роботі [56] узагальнені можливі способи ТЦО для комплексного 

використання механізмів зміцнення і підвищення пластичності сталей різних 

класів з метастабільною аустенітною складовою. 

В результаті багаторазової  аустенізації, через різницю питомих обсягів 

перетворених фаз, в металі протікають процеси, властиві нагріванню 

слабодеформованих металів, а саме: дифузія точкових дефектів і їх стік в 

дислокації і межі з попутною частковою їх анігіляцією; перерозподіл 

дислокацій, формування малокутових кордонів; міграція малокутових 

кордонів з поглинанням дефектів; міграція міжзернових кордонів між 

рекристалізованими зернами, і укрупнення останніх, при одночасному 

зниженні зерно-граничної і поверхневої енергій. 

В роботі [56] здійснювався багаторазовий циклічний нагрів сталі 20Х13 

до температур вище т. Асз (Ак) до 900 ºС-1000 ºС з короткочасними (5-10 хв.) 

витримками, а охолодження - до кімнатної температури. При збільшенні числа 

циклів фазова перекристалізація забезпечувала подрібнення зерна, а фазовий 
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наклеп аустеніту сприяв його стабілізації, що збільшувало кількість 

залишкового аустеніту (Азал) в сталі 20X13. Це викликало підвищення міцності 

властивостей при деякому зниженні відносного зсуву при крученні. 

Чейляхом О.П. було досліджено вплив ТЦО на регулювання структури і 

властивостей сталей аустенітного, аустенітно-мартенситного, аустенітно-

феритного і мартенситного класів [56]. Завдяки тому, що при проведенні ТЦО 

відсутні витримки, процеси розчинення↔виділення  карбідів проходять не до 

кінця, карбіди не розчиняються в аустеніті повністю. Це сприяє тому, що 

навколо карбідів, що розчиняються, утворюються області з підвищеною 

концентрацією вуглецю і легуючих елементів, а на відстані від них - навпаки, 

ділянки зі зниженою концентрацією [56, 57]  

Позитивним моментом є те, що при проведенні ТЦО можна отримати в 

структурі дрібнокристалічний мартенсит, Азал і високодисперсні карбіди [56]. 

При цьому найбільш ефективне комплексне використання всіх відомих 

механізмів зміцнення (твердорозчинного, дислокаційного, зерно та суб- 

граничного, дисперсійного) [56-58]. 

В даний час все більше уваги приділяється комплексним поверхневим 

обробкам (послідовне застосування різних обробок сталей). Таке поєднання 

декількох обробок (наприклад, об'ємного гартування і подальшого гартування 

з нагріванням СВЧ або ХТО суміщеної з плазмовою обробкою) дозволяє 

отримувати в сталі різні структурні складові, що є цікавим з точки зору 

можливості управління механічними властивостями і зносостійкістю в 

товщині всього зміцненого шару. Так, в роботі [59] цементацію проводили 

циклічно, нагріваючи і охолоджуючи деталі в твердому карбюризаторі за 

допомогою пачок імпульсів електромагнітного випромінювання. В роботі [60] 

термоциклювання цементованих сталевих виробів здійснювали з додатком 

напруги, однак, обробка кожної деталі окремо знижує продуктивність. До того 

ж за рахунок додаткових напружень і магнітного поля процес стає складнішим 

і дорожчим. 

 В роботі [55] вивчався розподіл вуглецю по глибині цементованого шару, 
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отриманого при хімікотермоциклічній обробці (ХТЦО) за різними режимами. 

Встановлено, що режими циклювання істотно впливають на глибину 

дифузійного шару сталі 20ХН3А. Показано, що технологію термоциклічної 

цементації можна застосувати для отримання заданого розподілу вуглецю по 

глибині шару в залежності від умов експлуатації деталей. При такій обробці 

можливе отримування різного розподілу твердості і зносостійкості по глибині 

шару [1, 54].  

Цікавим є використання технології ТЦО в комплексі з іншими способами 

поверхневого зміцнення (ХТО, гартуванням з нагрівом СВЧ, плазмовим 

нагрівом і ін.), доповнюючи їх одержуваними перевагами 

структуроутворення. В роботі [61] показано переваги поєднання ТЦО і 

азотування сталі 40Х, при якому в цій сталі підвищується кількість 

високоазотистої  е-фази, ефективна і загальна товщина шару, що збільшується 

в 1,34-1,5 рази, зносостійкість зростає в 1,5-2, 3 рази в порівнянні зі звичайним 

азотуванням. Однак, у відомих роботах, не досліджені властивості, в тому 

числі зносостійкість по глибині зміцненого шару в залежності від розподілу 

вуглецю і фазово-структурного складу сталі. Такі дослідження представляють 

певний науковий інтерес. 

Вельми цікавим видається комплексний підхід в зміцненні деталей  з  

низьколегованих сталей, що цементуються, які працюють в умовах 

інтенсивного зношування, з точки зору використання різних механізмів 

зміцнення і регулювання кількості і ступеня метастабільності аустеніту. 

Однак, в літературі такі дані обмежені, а їх накопичення становить певний 

науковий інтерес. 

 

1.4. Вплив залишкового аустеніту на зносостійкість конструкційних 

сталей при різних видах зношування 

 

У передових країнах світу ефективне впровадження досягнень 

триботехніки в практику дає велику економію матеріальних ресурсів [62]. В 
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даний час велика кількість досліджень присвячені вивченню металознавчої 

сторони в природі зношування [63]. Однак, в них в недостатній мірі розглянуто 

формування метастабільних шарів в цементованих низьколегованих сталях. 

Отже, виникає необхідність дослідження закономірностей руйнування при 

різних видах зношування і їх зв'язку із структурними станами, що виникають 

при різних технологіях поверхневого зміцнення.  

Згідно [22, 64-66] деталі машин і інструменти, що експлуатуються в 

різних умовах роботи, найбільш часто відчувають абразивний вид зношування 

(до 60-70 %). Абразивне зношування найбільш часто викликає руйнування 

поверхні деталі мікрорізанням в результаті її взаємодії з твердими частинками. 

Одним з найбільш руйнівних механізмів зношування є ударно-абразивне. 

У роботах [67, 68] ударно-абразивне зношування розглядається як процес 

перетворення механічної енергії, що повідомляється абразивними частками 

поверхневому шару металу, в енергію утворення нових поверхонь розділу, що 

представляє собою акт руйнування металу. 

Для виробів, що працюють в різних умовах експлуатації, необхідно 

вибирати такі матеріали, структури і властивості, які максимально 

відповідають цим положенням і сприяють підвищенню зносостійкості вузлів і 

деталей машин [69, 70]. Основна складність при виборі конструкційних 

матеріалів і виду їх обробки для забезпечення надійної роботи деталей машин 

полягає в тому, що причин і видів зношування дуже багато, при цьому, часто 

одночасно діють інші чинники, що визначають механізм і швидкість 

зношування. 

 Підвищення зносостійкості конструкційних сталей є актуальним і 

перспективним напрямком вирішення такої важливої проблеми, як  

підвищення довговічності деталей машин і інструменту. В даний час вона 

вирішується в основному застосуванням складнолегованих сплавів, які 

найчастіше містять дорогі і дефіцитні елементи (Ni, W, V, і ін.), і обробок, що 

забезпечують високу твердість (абразивна дія) або в'язкість (ударно-абразивна 

дія). Зносостійкий матеріал повинен володіти структурою, в максимальному 
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ступені, що відповідає принципам синергетичного підходу до нерівноважних 

систем. Тому важливо в нелегованих і низьколегованих сталях, які широко 

застосовуються в промисловості, використовувати їхні внутрішні резерви. 

Цього можна досягти, якщо реалізувати ефект самогартування при 

навантаженні. Він полягає в тому, що в структурі сталей і чавунів отримують 

метастабільний аустеніт, який зазнає деформаційне мартенситне перетворення 

при навантаженні, в процесі випробувань властивостей або експлуатації [71]. 

Початком робіт в цьому напрямку можна вважати дослідження відомих 

вчених, виконані в середині минулого століття І.М. Богачовим та Р.І. Мінцем 

[26], а надалі V. Zackay, Е. Parker, D. Raabe при розробці TRIP-сталей. Ними 

була висловлена і реалізована ідея про те, що мартенситні перетворення 

можуть протікати не при зміцнюючій обробці сталей з метастабільним 

аустенітом, як це було зазвичай прийнято, а при навантаженні в процесі 

випробувань механічних властивостей і експлуатації [26, 72]. В.С. Поповим, 

М.А. Філіпповим, Л.С. Маліновим, О.П. Чейляхом, Л.Г. Коршуновим та ін. 

опубліковано багато робіт, присвячених дослідженню метастабільності 

залишкового аустеніту [11, 17, 20, 24-26, 51, 52, 56-58, 64]. У них показано, що 

регулюванням вмісту вуглецю та інших елементів в залишковому аустеніті 

можна управляти його метастабільністю і підвищувати зносостійкість в 

конкретних умовах зношування за рахунок оптимізації протікання γ→α' 

ДМПЗ [26, 11]. 

Типи ДМПЗ, в залежності від системи легування сталей і енергії 

утворення дефектів упаковки (ЕДУ), можуть бути наступні: 

- γ→α', при якому утворюється тетрагональний α'-мартенсит с ОЦТ 

решіткою. Таке перетворення може реалізуватися в більшості сталей з 

метастабільним аустенітом, у яких висока ЕДУ; 

- γ→ε' або γ→ε'→α', при яких утворюється ε'-мартенсит з ГПУ решіткою, 

або, потім трансформуються в ОЦТ решітку. Ці перетворення протікають в 

високомарганцевих (Mn >10 %) сталях, у яких ЭДУ низька [11, 73]. 

- γ→ДД→ε'→α' (ДД - двійники деформації), в сплавах з вмістом 
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марганцю >14 %. Це перетворення реалізується при зниженні температури 

[26, 74]. 

В процесі ДМПЗ механічна енергія, що підводиться до зразка 

метастабільного металу, або до деталі, витрачається не тільки на деформацію 

і руйнування. Як надійно встановлено в роботах [11, 26, 72] вона витрачається 

на зміцнення за рахунок утворення з аустеніту міцнішого мартенситу 

деформації. З іншого боку, на релаксацію мікронапруг в перенапружених 

ділянках, через що ускладнюється зародження і зростання тріщин, полегшення 

деформації і рух дислокацій [11]. Тому ДМПЗ може ефективно 

використовуватися як механізм поглинання механічної енергії зовнішнього 

впливу, а також як механізм її перерозподілу на пружну, пластичну 

деформацію та руйнування металу [11]. В результаті менша її частина 

залишається на зародження тріщин і відсувається в часі процес відділення 

металу при зношуванні. 

Створення метастабільних станів і їх використання при експлуатації 

можливе не тільки в обсязі виробів, але, і, що дуже важливе, а часом і 

необхідне, в поверхневих шарах. Це стає можливим завдяки зміні хімічного 

складу поверхневого шару або його фазово-структурного та енергетичного 

стану методами ХТО, впливом джерел висококонцентрованих енергій [11]. 

Тривалий час основним критерієм зносостійкості сталі вважали її 

твердість (критерій М.М. Хрущева) [21, 61, 75-78]. Однак, існує багато робіт, 

в яких показано неоднозначний вплив твердості на зносостійкість [44, 79, 80]. 

У роботах [9, 11, 21, 23, 24, 56] показано, що зносостійкість сталі може 

підвищуватися без підвищення твердості, а іноді навіть навпаки, при її 

зниженні. Отже, твердість, або будь-яка інша, окремо взята характеристика, не 

може в повній мірі бути критерієм оцінки зносостійкості сталі. Це свідчить про 

те, що крім механічних характеристик на процес зношування істотно впливає 

мікроструктура матеріалів [11, 21, 62]. 

 Значна частина робіт як зарубіжних, так і вітчизняних авторів присвячена 

вивченню залежності зносостійкості сталей від концентрації вуглецю. 
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Підвищення твердості за рахунок вмісту вуглецю, підвищує зносостійкість 

більшою мірою, ніж підвищення твердості за рахунок гартування [21, 81]. В 

роботі [62] було досліджено широкий спектр сплавів на основі заліза з 0,1-

1,4 % С після різних режимів термічної обробки, гартування і відпущених до 

однакової твердості 55 НRС [82, 83], а також при рівній твердості 30, 40, 50, 

55, 60 НRС [63]. Показано, що зразки з твердістю понад 55 НRС і вмістом 0,6-

0,7 % С мають максимальну зносостійкість в умовах тертя по абразиву. 

Збільшення вмісту вуглецю викликає різке зниження зносостійкості, а також 

зміна механізму зносу від дряпання до розтріскування і викрашування  

мікрооб'ємів поверхні тертя. У той же час для сталей з більш низьким рівнем 

твердості, однозначної думки  по цьому питанню ніхто не почув. Крім того, 

відзначено, що в легованих сталях, на відміну від вуглецевих, вміст вуглецю 

не є вирішальним фактором, що впливає на стійкість до абразивного 

зношування. Зменшує інтенсивність зношування сталей легування хромом, 

марганцем, вольфрамом. 

Традиційне підвищення ударно-втомної міцності, контактної 

витривалості, зносостійкості і інших властивостей поверхні при ХТО 

пов'язують з формуванням мартенситної структури, а присутність великої 

кількості Азал вважається шкідливим (для деталей, що працюють на 

зношування при великих навантаженнях: зубчасті колеса, шліцові вали). 

Кількість залишкового аустеніту більше 15 % може розглядатися як 

бракувальна ознака [12-15]. Тим часом, відомі роботи [9, 16-19], в яких вплив 

Азал на властивості неоднозначний, а також роботи [11, 20-27], в яких 

відзначається підвищення зазначених показників за рахунок збереження в 

цементованих шарах різних кількостей і ступеня метастабільності Азал  

залежно від конкретних умов експлуатації. Розбіжності в думці щодо впливу 

аустеніту на зносостійкість можна пояснити тим, що таку структуру можна 

отримувати в сталях з різним хімічним складом і більший вплив на 

зносостійкість надає вміст вуглецю в аустеніті. [21]. В роботі [28] 

досліджувалися сталі, що цементуються 40Х, 65Г і У8, їх гартування від різних 
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температур. Порівнюючи зносостійкість досліджених сталей, виявили, що, 

чим більше вуглецю в сталі, тим вище її абразивна зносостійкість. Збільшення 

вмісту вуглецю в аустеніті можна досягти підвищенням температури 

гартування після ХТО, а, отже, ступеня розчинення карбідів (карбонітридів) в 

аустеніті і насичення його вуглецем і зниженням мартенситних точок Мп и Мк 

[11]. 

Для регулювання вмісту Азал в поверхневих шарах, застосовують різні 

методи: обробку холодом, механічне або електричне видалення частини шару, 

гартування від різних температур, гартування з повторного нагріву, 

проміжний високий відпуск, зміна хімічного складу сталі і т.д. Однак, 

застосування цих методів, крім зміни вмісту Азал, призводить до зміни і інших 

параметрів, які мають значний вплив на властивості сталей, що цементуються: 

твердість серцевини, ефективну товщину шару, мікроструктуру шару і 

серцевини, наявність дефектів поверхневих шарів і т.д. Тому при використанні 

цих методів регулювання Азал, на думку [84], не можна виявити вплив тільки 

Азал на властивості міцності деталей, що цементуються. У цій роботі вміст Азал 

в поверхневих шарах цементованих зразків і деталей регулювали тільки 

зміною поверхневої концентрації вуглецю за рахунок зміни вуглецевого 

потенціалу атмосфери, що насичується. Така ХТО дозволяє в максимальному 

ступені усунути побічний вплив більшості перерахованих вище факторів на 

досліджувані властивості сталей, що цементуються. При підвищенні вмісту 

вуглецю в цементованих шарах зразків сталей 25ХГТ, 25ХГМ і 20ХН2М до 

0,9-1 % кількість Азал в їх мікроструктурі збільшується до 50-55 %. Процес 

утворення карбідів, що відбувається в шарі, супроводжується збіднінням 

твердого розчину вуглецем і зменшенням вмісту Азал. Процес збіднення 

твердого розчину легуючими елементами і вуглецем посилюється наступним 

окисленням і графітизацією карбідної фази [84]. Кількість Азал і продуктів 

немартенситних перетворень в мікроструктурі поверхневого шару сталей, що 

цементуються, залежить від ступеня збіднення твердого розчину вуглецем і 

легуючими елементами. Зміна вмісту Азал в поверхневому шарі повинна 



48 

 

впливати на властивості міцності сталей, що цементуються. 

У роботах Малінова Л.С. розглянуто позитивний вплив цементації і Азал 

на коефіцієнти відносної зносостійкості, статичну міцність і опір втомі сталі 

[26, 79, 80, 84-91]. Встановлено, що для забезпечення найбільш високого опору 

зношування, слід мати на поверхневому шарі, поряд з відпущеним 

мартенситом і карбідами, метастабільний аустеніт (до 50 %), який майже 

повністю перетворюється в мартенсит деформації під впливом абразивних 

часток [58, 79, 80, 84-93]. Однак, в цих роботах не досліджено комплексний 

вплив цементації і наступної комплексної обробки на властивості і 

зносостійкість по глибині зміцненого шару для машинобудівних сталей, що 

цементуються і литих марок сталі.  

У роботах [94, 95] представлені дані про розробку нового класу 

низьковуглецевих марганцевих сталей, що цементуються (ЦНИМС). Це сталі 

типу 08Г4АТФ, 08Г7АФ, 08Г10Х2АФ, 08Г(4-16)ТЮ, в поверхневому шарі 

яких після цементації і термообробки забезпечується отримання 

метастабільного аустеніту, армованого карбідами і карбонітридами. Такі сталі 

мають гарне поєднання властивостей міцності, пластичності і ударної в'язкості 

та підвищену прокалюваність.  

Відомі роботи, в яких вивчалася зміна властивостей по глибині зміцнених 

цементацією [96, 97] і нітроцементацією [98] шарів. У цих роботах були 

досліджені сталі типу 20Х, 12ХН3А, 20Х2Н4А, отримано екстремальний 

розподіл вуглецю і Азал в поверхневому шарі після ХТО і подальшої 

стандартної термічної обробки. Також показано, що зміна мікротвердості має 

монотонний спадаючий характер розподілу від поверхні до серцевини 

зміцненого шару. Вплив такої обробки на зносостійкість в цих роботах 

експериментально не вивчався, або вивчався розрахунковим шляхом, без 

зв'язку зі структурними складовими, зокрема, з метастабільністю Азал, що 

представляє певний науковий інтерес. 

У роботах [71, 99] показано, що з підвищенням температури гартування 

підвищується абразивна зносостійкість сталей, що цементуються 70ХЛ, 
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75ХФТЛ, 35ХМФЛ, 40Х та ін. Однак, найбільш високі її значення досягаються 

при гартуванні від відносно невисоких температур (850-960 ºС) при отриманні 

25-30 % Азал, а при підвищенні і зниженні її температури опір зношування 

знижується. Пояснюється це тим, що в термооброблених сталях, що 

цементуються, міститься підвищена кількість вуглецю в Азал, що забезпечує 

йому високу здатність до зміцнення при деформації, твердість мартенситу 

деформації, що з нього утворюється, і динамічне старіння останнього. 

При порівнянні поведінки цементованої і нецементованої сталі 20 при 

випробуваннях на зношування, показано [100], що для нецементованих зразків 

характерна наявність ділянок викришування і задирів на поверхні, що 

утворилися в процесі тертя по сталевому ролику. Це показує позитивний вплив 

цементації на контактне зношування сталевих деталей. 

В роботі [23] досліджували циліндричні зразки сталей 20Х, 25ХГТ, 

30ХГТ і 12ХН3А після цементації при температурі 920 ºС-930 ºС, охолодженні 

в маслі з температурою Тм, складової 20 ºС - 40 ºС, 100 ºС і 140 ºС, з піччю і на 

повітрі, витримці при гартуванні в гарячому маслі. Встановлено, що вміст 

вуглецю в поверхневому шарі зразків становить 1,50 % для сталі 30ХГТ 

(25ХГТ), 1,35 % для сталі 20Х, 1,25 % для сталі 12ХН3А. 

У зразках з високим вмістом аустеніту спостерігається деяке зниження 

твердості в поверхневому шарі - від HV 700 на відстані 0,5-0,7 мм від поверхні 

до HV 550 біля поверхні. 

 Що стосується відпуску при температурі до 200 ºС зносостійкість 

цементованого шару всіх досліджених в роботі [23] сталей виявляється вищою 

після безпосереднього гартування з цементаційного нагріву, особливо після 

гартування із стабілізуючою витримкою в гарячому маслі. Підвищення 

температури відпуску супроводжується зниженням зносостійкості, яке 

пов'язане зі зниженням твердості. Ще в більшій мірі стабілізується Азал після 

відпуску при 250 ºС сталей 12ХН3А і 20Х. Слід зазначити, що для хромової 

сталі (20Х) після цементації, гартування і відпуску при 160 ºС характерна 

невелика ступінь перетворення аустеніту в мартенсит при зношуванні і слабка 
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залежність зносостійкості від вмісту Азал. Істотну роль може грати і підвищена 

міцність самого мартенситу деформації, що утворюється з деформованого 

аустеніту. У разі хромонікелевої і хромової сталей зміцненість  аустеніту після 

відпуску при 250 ºС різко знижується, спостерігається навіть зменшення 

ширини рентгенівської лінії. 

Автори роботи [101] досліджували сталь 10Г12 після високого відпуску. 

З підвищенням температури нагріву під гартування від 850 ºС до 950 ºС 

абразивна зносостійкість цементованої сталі 10Г12 знижується, а ударно-

абразивна зростає, що обумовлено стабілізацією аустеніту по відношенню до 

ДМПЗ за рахунок більш повного розчинення карбідів. Вплив температури 

відпуску на зносостійкість цементованої сталі 10Г12 вивчався після 

гартування від 950 ºС. Відпуск при 200 ºС, стабілізуючий аустеніт по 

відношенню до ДМПЗ, знижує абразивну і підвищує ударно-абразивну 

зносостійкість. Підвищення температури відпуску від 200  ºС до 650 ºС, що 

викликає частковий розпад аустеніту і його дестабілізацію, підвищує твердість 

і абразивну зносостійкість. Ударно-абразивна зносостійкість змінюється 

неоднозначно. Вона істотно знижується після відпуску при 550 ºС, так як 

троостит відпуску, що утворюється при такій температурі, знижує опір 

руйнуванню при динамічних навантаженнях. 

 У роботі [13] досліджено механічні властивості та ударно-абразивна 

зносостійкість економнолегованих марганцем сталей. Виявлено, що в тому 

випадку, коли необхідно повідомити цим сталям підвищений рівень 

механічних властивостей і опір руйнуванню при інтенсивній ударній дії 

абразивних частинок, слід підвищити вміст марганцю до 8-10 %, а також за 

рахунок різних обробок стабілізувати аустеніт по відношенню до утворення 

мартенситу деформації. 

 Необхідне отримання багатофазної структури за допомогою гартування 

з міжкритичного інтервалу, наступної аустенізації і низького відпуску 

цементованої сталі ДІ42 показано в роботі [77]. Така обробка дозволяє 

отримати багатофазну гетерогенну структуру, здатну до трансформації при 
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навантаженні, підвищуючи зносостійкість в 2,5 рази. 

 Однак, незважаючи на значну кількість робіт вітчизняних і зарубіжних 

авторів, виконаних у цьому напрямку, переважна їх більшість зазвичай 

використовує стандартні підходи і параметри термічної і хіміко-термічної 

обробок для створення ступеня метастабільності структури аустеніту, що 

поряд зі структурними чинниками визначає формування властивостей сталей, 

що цементуються. 

 Для підвищення зносостійкості, необхідний комплексний підхід 

об'ємного і комплексного впливу на матеріал, який і забезпечував би 

комплексне використання одночасно багатьох відомих механізмів зміцнення в 

поєднанні зі створенням метастабільних модифікацій з регульованим 

розвитком ДМПЗ. При цьому, недостатньо приділено уваги вивченню 

градієнта структур по глибині цементованого шару, що залежить від характеру 

зміни вмісту вуглецю. Найчастіше вказується на те, що кількість і стабільність  

Азал по відношенню до ДМПЗ необхідно регулювати з урахуванням 

конкретних умов зношування [89, 96, 99]. 

З аналізу літературних даних випливає, що в більшості існуючих підходів 

до проектування зносостійких сплавів, основний акцент робиться на 

отримання в результаті заданого легування і режимів термічної обробки, що 

зміцнює мікроструктуру мартенситу і карбідів (карбонітридів), які володіють 

високою твердістю [1, 5, 18, 31]. При цьому недостатньо враховується 

еволюція фазово-структурного стану в процесі зношування в умовах 

випробувань властивостей і експлуатації. Створення метастабільних станів і їх 

використання при експлуатації в поверхневих шарах є дуже перспективним 

напрямком. Такі керовані структурні зміни можливі завдяки регулюванню 

хімічного складу поверхневого шару або його фазово-структурного та 

енергетичного стану методами хіміко-термічної і термічної обробок, впливом 

джерелами висококонцентрованих енергій та ін. Тому вони представляють 

інтерес для детального вивчення. 

 На основі вищевикладеного, метою цієї дисертаційної роботи є розробка 
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раціональних режимів комплексного зміцнення конструкційних сталей, 

заснованих на принципі отримання і використання метастабільного аустеніту, 

що зазнає в процесі експлуатації в поверхневих шарах деформаційне 

мартенситне перетворення і формування градієнтного фазово-структурного 

складу по глибині зміцненого шару матеріалів, для підвищення механічних і 

експлуатаційних властивостей деталей, що працюють в різних умовах 

зношування. 

Висновки по розділу 1 і завдання дослідження 

1. Хіміко-термічна обробка є ефективною технологією формування 

складу і структури шару, що насичується, який забезпечує заданий рівень 

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

впливами для створення і регулювання метастабільних станів з метою 

підвищення зазначених показників далеко не вичерпані. 

2. Роль і можливості метастабільного Азал, поряд з іншими складовими у 

формуванні комплексу властивостей навуглецьованого шару, досі 

залишається дискусійною і вимагає систематичного дослідження. 

3. Залишається не вивченим градієнтний розподіл фазово-структурного 

стану по глибині цементованих шарів, зі зміною кількості і ступеня 

метастабільності аустеніту, що визначає формування властивостей 

комплексно-зміцнених сталей. 

4. Аустенітні утворюючі елементи і вуглець, що впливають на 

мартенситні точки Мп, Мк підвищують стійкість переохолодженого аустеніту 

до мартенситного перетворення при охолодженні і сприяють збереженню в 

структурі цементованих шарів метастабільного Азал. Це може бути 

раціонально використане для реалізації деформаційних фазових перетворень 

при зношуванні для підвищення експлуатаційних властивостей цементованих 

шарів. 

5. Створення метастабільних станів можливе в обсязі виробів і в 

поверхневих шарах, завдяки зміні хімічного складу поверхневого шару або 



53 

 

його фазово-структурного та енергетичного стану методами хіміко-термічної 

обробки, а також впливу джерел висококонцентрованих енергій.  

6. Можливість створення метастабільних фазово-структурних 

модифікацій і цілеспрямованого використання деформаційного 

мартенситного перетворення при зношуванні є малозадіяним і ефективним 

резервом підвищення зносостійкості і властивостей багатьох конструкційних, 

в тому числі і сталей, що цементуються. 

Таким чином, з аналізу літературних даних і зроблених висновків, 

ставиться завдання розробити раціональні способи і технології комплексного 

об'ємного і поверхневого зміцнення, що забезпечують формування 

метастабільних фазово-структурних модифікацій в деталях з низьколегованих 

конструкційних сталей, які забезпечать підвищену зносостійкість 

конструкційних сталей, що цементуються, для роботи в різних умовах 

зношування. Вивчити характер розподілу вуглецю по глибині цементованих 

шарів сталей і його вплив на градієнтну зміну структури, її метастабільність, 

властивості і зносостійкість сталей. Провести математичне моделювання 

процесів формування фазово-структурних метастабільних модифікацій, 

системні дослідження впливу параметрів обробок на структуру і властивості, 

дослідно-промислове випробування та впровадження у виробництво нових 

запропонованих технологій комплексного зміцнення сталевих деталей. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ, МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

  

 

2.1. Матеріал дослідження і режими обробки 

 

Об'єктом досліджень були відомі марки промислових конструкційних 

низьколегованих сталей: 25, 50Г, 20ГЛ, (18, 25)ХГТ, (12, 18, 20)Х2Н4МА, які 

широко застосовуються у виробництві для виготовлення багатьох деталей 

машинобудування. 

Розбіг хімічних елементів цих сталей наведено в ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 

977-88, ГОСТ 4543-2016, а конкретний хімічний склад плавок, зразки з яких 

були використані в роботі, наведено в таблиці 2.1. 

 

 Таблиця 2.1 

Хімічний склад досліджених сталей 

Марка 

сталі 

Вміст 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 
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Легуючі елементи впливають на процес структуроутворення в процесі 

ХТО і подальшої термічної обробки. 

Хром утворює з вуглецем карбіди різного складу, підвищує 

прогартованність, твердість і зносостійкість. Нікель підвищує межу міцності і 

межу плинності сталі, збільшує глибину прокалюваності сталі. Він впливає на 

структуру, змінюючи зерно і збільшує в'язкість сталі, нікель істотно підвищує 

стабільність аустеніту і сприяє збереженню Азал. Однак це дорогий і 

дефіцитний елемент, тому його вводять в сталі, що застосовуються тільки для 

важконавантажених деталей. 

З метою подрібнення зерна в сталі вводять титан. Добавки молібдену до 

0,3-0,5 % збільшують прогартованність сталі [3, 8, 9, 18, 103]. 

Цементація, ТЦО і нагрів під гарт зразків всіх досліджених марок сталей, 

проводилися в лабораторних камерних печах СНОЛ. Цементація проводилася 

в твердому карбюризаторі при 930 ºС-950 ºС з охолодженням в коробі. 

Зразки сталі 20ГЛ розмірами 10х10х25 мм піддавалися звичайній (10-

12 год) і глибокій (18-20 год) цементації. Товщина цементованого шару 

становила 1,2-1,3 мм, та при глибокій цементації 1,9-2,0 мм. Після цементації 

проводилося гартування від різних температур в інтервалі 800 ºС-1150 ºС і 

низький відпуск при 200 ºС, а також на частині зразків проводилася 

термоциклічна обробка (ТЦО) за такими двома режимами: 

1. Високотемпературна термоциклічна обробка (ВТЦО) з циклюванням 

температури в інтервалі 20 ºС↔950 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 низьким 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). 

2. Низькотемпературна термоциклічна обробка (НТЦО) з попереднім 

гартуванням цементованих зразків від 1150 ºС (витримка 10 хв) в масло, 

наступним нагріванням в печі і охолодженням на повітрі в діапазоні 

термічного циклювання 500 ºС↔20 ºС. Число циклів варіювали від 1 до 5.  
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Зразки розмірами 15х25х10мм зі сталей 12Х2Н4МА і 18Х2Н4МА 

піддавалися цементації (10-12 год), у виробничих умовах ПАТ «Азовмаш», 

після якої для сталі 12Х2Н4МА  варіювалася температура гартування в 

інтервалі 780 ºС-1040 ºС (витримка 20 хв) і проводився низький відпуск при 

200 ºС (1 год), для сталі 18Х2Н4МА - проводилося гартування від 1100 ºС в 

масло, а температура відпуску варіювалася в інтервалі 200 ºС-600 ºС. 

Швидкісне термоциклічне азотування (ШТЦА) проводили в середовищі 

карбаміду. Цементовані зразки піддавалися нагріванню СВЧ і охолодженню в 

воді, за режимом нагрівання-охолодження 20 ºС↔1000 ºС. Час нагрівання 

становив 3,5 с, час руху індуктора - 5 с. Це забезпечувалося при наступних 

параметрах роботи тиристорного індуктора установки СВЧ: сила струму 400-

500 А, напруга 380 В, потужність 17 кВт. Як гартівне середовище 

використовувалася вода, кількість циклів становила від 2 до 12. Середовищем, 

що насичує, був шар порошку карбаміду ((NH2)2CO), отриманий зануренням 

змочених у воді зразків в карбамід. Температура нагріву (1000 ºС) 

контролювалася оптичним пірометром. Графік ШТЦА наведено на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Графік швидкісного термоциклічного азотування зразків з 

цементованої сталі 18Х2Н4МА 
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Для сталей 18ХГТ, 25ХГТ і 20Х2Н4МА після цементації протягом 

12 годин вивчалася можливість додаткового плазмового зміцнення за 

допомогою плазмотрона «ППУ 004» непрямого впливу, конструкції 

ДВНЗ «ПДТУ», з використанням аргону в якості плазмоутворюючого газу. 

Величина тепловкладання регулювалася за допомогою параметрів плазмової 

обробки, що забезпечувало різні фазово-структурні стани зміцненого шару з 

отриманням різної кількості і ступеня матастабільності аустеніту поряд з 

присутністю твердих фаз - мартенситу і цементиту. Схему плазмового 

технологічного комплексу представлено на рис. 2.2, опис її конструкції 

наведено в роботах [38, 39]. 

 

 

Рис. 2.2. Схема плазмового технологічного комплексу конструкції ДВНЗ 

«ПДТУ» [38, 39]:  

1 - плазмотрон; 2 - джерело живлення; 3 - механізм переміщення 

плазмотрона; 4 - система подачі плазмоутворюючого  газу; 5 - система 

охолодження; 6 - оброблюваний виріб; 7 - механізм переміщення виробу; 8 - 

система автоматичного контролю 
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Плазмовий нагрів цементованих зразків розміром 15х15х25 мм 

проводився без оплавлення до різних температур 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, відносно зразків зі швидкостями в межах 

від 0,08 м/год до 0,63 м/год. Після плазмового впливу відбувалося природне 

охолодження локально нагрітої поверхні за рахунок теплопровідності сталі. 

Режими плазмової обробки приведені в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2  

Режими плазмової обробки зразків цементованих сталей 18ХГТ, 

25ХГТ і 20Х2Н4МА 

№ 

режиму 

Сила 

струму, 

I, A 

Витрата 

газу, 

Q, л/хв 

Швидкість      

руху  

плазмотрону,     

V, см/хв 

Температура 

нагріву 

зразка, ºС 

 

Примітка 

1 300 12 62,5 ~800-900 ºС без оплавл. 

2 300 12 50 ~1200-1300 ºС без оплавл. 

3 300 12 33,3 ~1400-1500 ºС мікрооплав 

4 300 12 25 ~1600-1650 ºС макрооплав. 

5 300 12 8,13 > 1700 ºС макрооплав. 

Примітка: напруга, U = 60-65 B 

 

У даній дисертаційній роботі, крім стандартних легованих марок сталей, 

що цементуються, використовувалися так низьковуглецеві і низьколеговані 

сталі 25 і 50Г, які широко застосовуються на виробництві для виготовлення 

невідповідальних деталей, є недорогими і доступними. 
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Зразки сталей 25 і 50Г розмірами 25х15х3 мм піддавалися цементації 

протягом 10-12 год, після чого проводилося гартування від 800 ºС, 900 ºС, 

1000 ºС і 1100 ºС (витримка 10 хв), охолодження в маслі і відпуск при  200 ºС 

(1 год). 

 

 2.2. Методи і методики досліджень 

 

2.2.1. Металографічний аналіз. 

Дослідження проводили на мікрошліфах, отриманих шліфуванням і 

поліруванням за загальноприйнятою методикою. Травлення зразків 

проводили 4 % розчином азотної кислоти (HNO3) в спирті. Металографічні 

дослідження проводилися за допомогою оптичних мікроскопів «Nikon Eclipse 

L150», «Neophot-21» і «Axiovert-40MAT» з приставкою аналізу зображення за 

допомогою персонального комп'ютера зі збільшенням в 100-800 разів, 

електронних скануючих мікроскопів JEOL JSM-6510 і JEOL JSM-5510LV, 

оснащених EDS системою. 

На поперечних мікрошліфах здійснювали панорамну зйомку 

мікроструктури від поверхні до серцевини зразків. Хімічний мікрорентгено-

спектральний аналіз проводився з кроком 0,14 мкм на глибину 2,7 мм від 

поверхні. 

Мікрорентгено-спектральний аналіз карбідів виконаний на растровому 

електронному мікроскопі з системою енергодисперсійного мікроаналізу Selmi 

РЭМ-106 И. 

Так само проводився рентгеноструктурний фазовий аналіз в 

монохроматичному мідному К випромінюванні на дифрактометрі Ultima IV 

(Rigaku) і на дифрактометрі ДРОН-3 в залізному К - випромінюванні. 

Кількісний аналіз фазового складу виробляли до зношування і після 

закінчення випробувань на зношування в інтервалі кутів 2 = 30-90 . Перед 

розрахунком інтегральних інтенсивностей відповідних дифракційних ліній їх 

поділ проводили методом Речінгера. 
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Кількісну оцінку залишкового аустеніту проводили за формулою:        

                               

                                         Азал =
100 %

1+0,72
𝐼
𝛪 

                                                  (2.1) 

 

де Азал  - кількість залишкового аустеніту, %; 

I - інтегральна інтенсивність лінії (100); 

Ι - інтегральна інтенсивність лінії (111). 

 

          Твердість зразків вимірювали методом Роквела, мікротвердість 

структурних складових вимірювали на приладах NOVOTEST ТЗ-МКВ1, FM-

300 tester (Future-Tech Corp.) і ПМТ-3 по ГОСТ 2999-75. В якості індентора, 

при вимірюванні мікротвердості використовували правильну чотиригранну 

алмазну піраміду з кутом при вершині 136 º, навантаження становило 100 г. 

Проводили пошаровий спектральний аналіз хімічного складу зразків 

цементованих сталей на вакуумному спектрометрі «SPEСTROMAXхLMM06» 

після послідовного шліфування цементованого шару з кроком 0,1 мм (до 

основного металу). 

2.2.2. Випробування на зношування. 

Абразивна зносостійкість визначалася за методом Брінелля - Хауорта 

[80] за схемою, наведеною на рис. 2.3. Розміри зразків для випробувань були 

10х10х25 мм. Вони притискалися до гумового валику, що обертався (1) під 

навантаженням 10 Н (2). У якості абразивного матеріалу використовували 

електрокорунд. 

 Зразки зношувалися протягом 5 хв по шість разів кожен. Після кожного 

випробування проводилося зважування. Втрату маси визначали як сумарну 

втрату мас після кожного циклу випробування. 
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Рис. 2.3.  Схема установки для випробувань на абразивне зношування за 

схемою Брінеля-Хауорта [104]: 

1 - валик; 2 вантаж; 3 - зразок; 4 - бункер; 5 – абразив 

 

Коефіцієнт відносної абразивної зносостійкості визначався за такою 

формулою: 

 

                                              𝜀а =
эт𝑆эт

зр𝑆зр
,                                           (2.2) 

 

де этSэт  – відношення втрати маси до площі зносу еталона (кг/м2); 

зрSзр – відношення втрати маси до площі випробуваного зразка (кг/м2) 

(ГОСТ 17367-71). 

 

Як еталон при всіх видах зношування використовувалася відпалена 

сталь 45 твердістю 180 HB, а також досліджені сталі після стандартних 

режимів термічної обробки. 

Випробування на адгезійне зношування при сухому терті ковзанні 

проводили на машині МІ-1М за схемою колодка (випробуваний зразок) - 

ролик (контрольне тіло) (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4.  Схема випробувань зразків при терті ковзання на машині МІ-1М 

[105]: 

1- контрольне тіло (ролик), 2 – зразок  

 

Час зношування становив: приватний - між зважуваннями – 3 хв, 

загальний час зношування - 30 хв. Зразки для зношування мали розміри 

10х10х25 мм. Твердість ролика зі сталі 45 дорівнювала 52 HRC. Зважування 

проводилося на аналітичних вагах з дискретністю 0,0001 г. Зразок зношувався 

за обраною схемою тертя об ролик, що обертався зі швидкістю 500 с-1 (лінійна 

швидкість в зоні тертя 1,31 м/с). 

Коефіцієнт відносної адгезійної зносостійкості визначали за такою 

формулою: 

                                                        

                                                   𝜀Т =
∆𝑚е

∆𝑚зр
,                                                (2.3)  

де ∆𝑚е, ∆𝑚зр – відповідно втрата маси еталона і зразка за однаковий час 

зношування (кг) (30 хв.). 

 

Випробування на ударно-абразивне зношування проводили в середовищі 
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литого чавунного дробу (фракції 0,5 - 1,5 мм) з рівнем засипки дробу - 10 мм 

вище верхнього краю зразка (рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Схема експериментальної установки для випробувань на ударно-

абразивне зношування [11]: 

1 - кришка; 2 - зразок; 3 - затискний пристрій; 4 - абразив (дріб); 

5 - засипний циліндр; 6 - електродвигун 

 

Зразки для зношування мали розміри 10х10х27 мм. Вони закріплювалися 

за допомогою затискних болтів в спеціальних пазах, розташованих під кутом 

30 º до напрямку попадання абразивних частинок на зразки (тобто кут атаки 

дорівнює 30 º). Верхня частина машини з двигуном опускається так, щоб 

зразки оберталися в середовищі дробу з частотою 2800 хв-1. Після закінчення 

певного часу установку відключали і зразки витягували з пазів, протирали 

спиртом і зважували. 

Загальний час зношування складав 50 хв з інтервалом в 10 хв між 

зважуваннями. Зносостійкість визначалася за формулою 2.3. 



64 

 

Вимірювання геометричних параметрів зношеної поверхні здійснювали 

за допомогою скануючого 3D мікроскопу Digital microscope VHX-1000. 

2.2.3. Оцінка точності результатів вимірювань. 

При вимірюванні фізичних величин з'являються похибки: випадкові і 

систематичні. Оцінку точності і надійності [106-110] проводили за величиною 

довірчого інтервалу і довірчої ймовірності у відповідності з критерієм 

Стьюдетна при довірчій ймовірності β = 0,95 або α = 0,05 - рівня значності. 

При нормальному розподілі випадкова величина підкоряється закону 

розподілу Стьюдента, залежному тільки від кількості вимірювань або 

розрахунків. 

 

2.3. Математичне моделювання і обробка експериментальних даних 

 

За допомогою пакету «Аналіз даних» в Microsoft Excel розраховані 

статистичні характеристики висоти профілю поверхні зношених зразків. 

Математична обробка результатів полягала у встановленні зв'язку між 

вмістом вуглецю по глибині зміцненої поверхні, температурно-часовими 

параметрами термічної обробки, зносостійкістю та механічними 

властивостями сталей. Обробку даних, отримання математичних моделей, 

статистичні розрахунки, регресійний аналіз результатів досліджень проводили 

за допомогою інженерно-наукового пакету Statistica 6.0, за допомогою якого 

може виконуватися множинна лінійна або нелінійна регресія (метод 

Levenberg-Marquardtа з подвійною точністю) і в середовищі програмного 

пакету QBasic; результати наведені в розділі 4. 

Коефіцієнти парної апроксимації (R2) між розрахунковими і 

експериментальними значеннями для всіх отриманих залежностей склали не 

менше 0,9. 

Отримані математичні моделі перевірялися на адекватність за критерієм 

Фішера. 
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Висновки по розділу 2 

1. У розділі наведені дані про об'єкти, матеріали, методи і методики 

досліджень і випробувань. Об'єктом досліджень служили конструкційні сталі 

25, 50Г, 20ГЛ, 25ХГТ, (12,18,20)Х2Н4А. Наведено їх хімічний склад. 

2. Для досліджень використовувалося сучасне лабораторно-дослідне 

обладнання, що дозволяє всебічно і комплексно провести всі заплановані 

дослідження у відповідності до мети дисертаційної роботи і завдань 

досліджень. Ряд досліджень виконано автором у ВНЗ - партнерах (Японія, 

Польща, Україна). 

3. Побудова математичних моделей здійснювали з використанням 

інженерно-наукових пакетів QBasic і Statistica 6.0. 

 

Автор висловлює вдячність професору Казумічі Шимізу за представлену 

можливість виконати під його керівництвом дослідження на сучасному 

обладнанні у Муроранському інституті технологій (м. Муроран, Японія) та 

професору Янушу Мікулі за допомогу у проведенні досліджень у 

Краковському технологічному університеті ім. Тадеуса Костюшко (м. Краків, 

Польща). 
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РОЗДІЛ 3 

РЕГУЛЮВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ, ГРАДІЄНТІВ ФАЗОВО-

СТРУКТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ І УПРАВЛІННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

ЦЕМЕНТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ МЕТОДАМИ 

ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

 

 

3.1. Вплив температури нагрівання під гартування на структуру, 

метастабільність аустеніту і властивості цементованих шарів 

 

Для відповідальних деталей і вузлів машин, що працюють при 

підвищених навантаженнях, застосовуються конструкційні низьковуглецеві 

сталі типу (18,25)ХГТ, (12,18,20)Х2Н4МА і ін. Однак недостатньо вивчена 

можливість використання цих сталей в якості зносостійких. У цьому розділі 

вивчалася можливість підвищення зносостійкості ряду конструкційних 

низьковуглецевих сталей за рахунок формування фазово-структурних 

градієнтів з використанням метастабільного стану Азал.  

Для проведення досліджень проводили цементацію зразків сталі 

12Х2Н4МА при температурах 920 ºС-950 ºС протягом 12 годин і наступне 

гартування в діапазоні нагріву 800 ºС-1080 ºС в масло (відпуск 200 ºС) (див. 

розділ 2). 

Морфологія мартенситу, що утворюється при гартуванні сталі, залежить 

від стану аустеніту і характеру мартенситного перетворення, яке визначається 

вмістом вуглецю в γ-твердому розчині, що в свою чергу, впливає на 

температурний інтервал мартенситного перетворення (Мп -Мк) [21, 74]. 

Положення мартенситних точок (Мп і Мк), в свою чергу, впливає на кількість 

залишкового аустеніту. Підвищення вмісту вуглецю за рахунок цементації, а 

також присутність нікелю, сприяє зниженню мартенситних точок в сталі 

12Х2Н4МА та утворенню в структурі підвищеної кількості Азал після 

гартування. 
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 Вивченню розподілу Азал по глибині цементованого шару зразків 

присвячені роботи [91, 96, 97, 102, 111]. Однак, недостатньо вивченим 

залишається такий розподіл по глибині цементованих шарів низьколегованих 

конструкційних сталей, у зв'язку з чим представляло інтерес дослідити 

градієнтну зміну фазово-структурного стану і властивостей по товщині 

насиченого шару. 

Мікроструктура поверхневого шару цементованої сталі 12Х2Н4МА після 

гартування приведена на рис. 3.1. За допомогою зміни температури гартування 

від 800 ºС до 1040 ºС можна управляти кількістю Азал і отримувати структуру 

від переважно мартенситно-карбідної (рис. 3.1, а) до майже повністю 

аустенітної (60-80 % Азал) (рис. 3.1, б). Завдяки тому, що в сталі міститься Ni, 

який є стабілізатором аустеніту і сприяє утворенню Азал, навіть при невисоких 

температурах гартування (≈800 ºС) в структурі спостерігається ≥30 % Азал. З 

підвищенням температури гартування в ще більшому ступені збільшується 

вміст Азал в поверхневому шарі. Це пояснюється зниженням мартенситних 

точок Мн і Мк, внаслідок збільшення повноти розчинення цементиту в 

аустеніті і насичення його вуглецем, що підтверджується даними робіт [21, 

73]. Причому, встановлено, що зміна структури по товщині шару носить 

градієнтний характер (рис. 3.1, а, б). Після гартування з максимальної 

температури обраного діапазону (1040 ºС) найбільша кількість Азал 

спостерігається у поверхні зразків і поступово зменшується в напрямку до 

серцевини (див. рис. 3.1, б). Мікроструктура серцевини являє собою 

маловуглецевий мартенсит. 

Зміна отриманої мікроструктури від температури нагріву під гартування 

цементованих сталей неоднозначно визначає твердість і зносостійкість. 

Залежності зміни твердості і зносостійкості на поверхні досліджених 

зразків від температури гартування, характеризуються двома максимумами 

(рис. 3.2). 
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    Поверхня 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  до серцевини  

а)  

Поверхня 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 до серцевини 

б) 
Рис. 3.1. Мікроструктура поверхневого шару цементованої сталі 

12Х2Н4МА після гартування з різних температур (відпуск при 200 ºС): 800 ºС 

(а); 1040 ºС (б), цифри на фотографіях показують глибину цементованого шару 

і вміст Азал 

0,1 мм; 40 % 

0,5 мм; 20 % 

1 мм; 15 % 

1,5 мм; 13 % 

0,1 мм; 65 % 

0,5 мм; 40 % 

1 мм; 35 % 

1,5 мм; 15 % 



69 

 

 

Рис.  3.2. Вплив температури гартування на твердість і коефіцієнти 

відносної зносостійкості поверхні зразків цементованої сталі 12Х2Н4МА 

(відпуск 200 ºС): 

1 – абразивна зносостійкість (εa); 2 – адгезійна зносостійкість в умовах 

сухого тертя ковзання (εТ) 

 

Найбільш висока твердість 57 HRC цементованої сталі 12Х2Н4МА 

досягнута при температурі гартування 800 ºС, чому відповідають досить 

високі коефіцієнти а і Т (2,1 і 2,4 відповідно). При подальшому підвищенні 

температури гартування твердість сталі монотонно знижується, що 

супроводжується зниженням показників зносостійкості після гартування з 

860-920 ºС в обох умовах випробувань. Однак, при підвищенні температури 

нагріву під гартування до 1040 ºС, а та Т істотно зростають (див. рис. 3.2), 

причому показники зносостійкості збільшуються в 2,5-2,9 рази в порівнянні зі 

стандартним гартуванням від 810 ºС-830 ºС,що рекомендовано довідковою 

літературою [3, 8, 9, 18]. 
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  При цьому твердість зразків відносно невисока - 42 HRC. У першому 

випадку (гартування від 800 ºС) кількість Азал становила 15-20 %, а в другому 

(гартування від 1040 ºС) 60-80 %. Причину підвищення зносостійкості в 

першому випадку (εa=2,1, εТ=2,4) можна пояснити досить високою твердістю 

(57 HRC), що відповідає переважно мартенситно-карбідній структурі. Більш 

значне підвищення показників зносостійкості (εa=2,9, εТ=2,5) після гартування 

при 1040 ºС пояснюється великим насиченням аустеніту, а потім мартенситу 

гарта вуглецем, внаслідок розчинення частинок карбідів і підвищенням 

кількості метастабільного Азал. Після гартування з температури 1080 ºС і вище, 

зносостійкість знову знижується внаслідок надмірного підвищення 

стабільності Азал внаслідок розчинення карбідних часток і зменшення повноти 

' ДМПЗ і, відповідно, кількості мартенситу деформації, що утворюється в 

поверхневому шарі [112]. 

Твердість цементованої сталі 12Х2Н4МА після гартування від 

температури 1080 ºС до зношування становила всього 36 HRC, проте в процесі 

випробувань на абразивне зношування вона підвищувалася на 3-8 HRC, що 

свідчить про ефект деформаційного самозміцнення за рахунок утворення 

мартенситу деформації в результаті реалізації ' ДМПЗ в поверхневому 

шарі.  

Для підтвердження припущення про перетворення залишкового аустеніту 

в мартенсит деформації в результаті ' ДМПЗ досліджували 

мікроструктуру і мікротвердість зношеної поверхні зразків. За зміною 

мікроструктури цементованих зразків сталі 12Х2Н4МА після гартування при 

1040 ºС видно, що кількість мартенситу після зношування істотно зросла 

(рис. 3.3). 

Кількісний аналіз мікроструктури з використанням мікроскопу «Axiovert-

40MAT», підключеного до програмно-апаратного комплексу «Thixomet PRO», 

показав збільшення вмісту мартенситу на поверхні після проведень 

випробувань на абразивне зношування (рис. 3.4). 
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а) 

 

б) 

Рис. 3.3. Мікроструктура у поверхні зразків цементованої сталі 

12Х2Н4МА після гартування з температури 1040 ºС: до випробувань (а); після 

випробувань на абразивне зношування (б) 

 

 

Рис. 3.4. Зміна кількості мартенситу на поверхні цементованого шару 

сталі 12Х2Н4МА до і після проведення випробувань на абразивне зношування 

в залежності від температури гартування 
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З графіка (див. рис. 3.4) видно, що зі збільшенням температури 

гартування від 800 ºС до 1040 ºС, приріст кількості мартенситу у поверхні 

цементованого шару, зношених зразків сталі 12Х2Н4МА збільшується з 5 % 

до 23%.  

Збільшення кількості мартенситу на поверхні за рахунок утворення 

мартенситу деформації при проведенні випробувань супроводжується 

зростанням мікротвердості від 1,2 (після гартування від 800 ºС) до 1,9 разів 

(після гартування від 1040 ºС) відносно еталону (рис.3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Зміна мікротвердості на зношеній поверхні цементованої сталі 

12Х2Н4МА після гартування від різних температур 

 

Кількісним металографічним аналізом встановлено, що зміна 

мікроструктури по глибині цементованого шару досліджених сталей носить 

градієнтний характер: від майже аустенітної на поверхні (наприклад, після 

гартування з 1040 °С) до мартенситної в серцевині при зменшенні вмісту 

карбідів. 

Тому викликало інтерес вивчити зміну властивостей по перетину 

зміцненого насиченого шару в зв'язку з закономірною трансформацією 

мікроструктури. Для цього проводився пошаровий аналіз хімічного складу 

зразків цементованої сталі 12Х2Н4МА (рис. 3.6) після гартування від 800 ºС і 

1040 ºС шліфуванням цементованого шару зразків з кроком 0,1 мм.  
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а)  

 
б)  

Рис. 3.6. Розподіл концентрації легуючих елементів по глибині 

цементованого шару сталі 12Х2Н4МА після гартування з різних температур: 

а) після гартування від 800 ºС і низького відпуску; 

б) після гартування від 1040 ºС і низького відпуску 
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Проводилися також вимірювання твердості, мікротвердості і 

зносостійкості пошарово. Зносостійкість залежить від розподілу структурних 

складових, вміст яких, в свою чергу, визначається хімічним складом. 

Дослідженнями встановлено, що вміст нікелю, хрому, марганцю і кремнію по 

глибині шару змінюється незначно, а вміст вуглецю плавно знижується із 1,6-

1,7 % до ~ 0,12 % (див. рис. 3.6).  

Було встановлено, що зміна механічних властивостей пов'язана зі зміною 

мікроструктури (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Залежність механічних властивостей і вмісту вуглецю по глибині 

цементованого шару зразків сталі 12Х2Н4МА після гартування від 

800 ºС (1040 ºС) та відпуску при 200 ºС 

 Поверхня 

цементованого  

шару 0-0,1 мм 

Середина 

цементованого 

шару 0,7-0,8 мм  

Межа між 

цементованим шаром і 

основним металом 1,2-1,3 мм 

Температура гартування 

800 ºС 1040 ºС 800 ºС 1040 ºС 800 ºС 1040 ºС 

εa 2,1 2,9 1,9 2,0 0,9 0,9 

εТ 2,4 2,5 0,8 1,8 0,3 0,5 

С, % 1,63 1,68 1,15 1,18 0,86 0,8 

HRC 57 42 60 55 54 53 

Азал, % 20 46 15,4 32 5 15 

 

Реалізація γ→α' ДМПЗ вносить певний внесок в підвищення 

зносостійкості. З аналізу дифрактограм із зразків цементованої сталі 

12Х2Н4МА, наведених на рис. 3.6, видно, що співвідношення інтенсивностей 

рентгенівських ліній аустеніту (γ-фази) и мартенситу (α-фази) при зношуванні 

на поверхні змінюється на користь мартенситу. Це пояснюється реалізацією 

γ→α´ДМПЗ в різних умовах зношування, але в різному ступені. Приріст 

кількості мартенситу деформації в поверхневому шарі при випробуваннях на 

абразивне зношування становить ≈ 31 %, а при адгезійному зношуванні ≈ 19 % 

(рис. 3.7). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3.7. Дифрактограми поверхні зразків цементованої сталі 12Х2Н4МА 

після гартування при температурі 1040 ºС: а) до зношування; після 

зношування: б) абразивного; в) адгезійного сухим тертям 
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Це можна пояснити відмінностями напружено-деформованого стану 

металу в цих умовах. З рис. 3.6 видно, що підвищений вміст вуглецю в 

зміцненому шарі (1,65-1,3 %) відповідає глибині шару ~0,1-0,5 мм.  

Для ідентифікації фази карбіду і характеру розподілу часток карбідів в 

навуглецьованому шарі, проводилися дослідження на растровому 

електронному мікроскопі марки «JEOL JSM-6510». На рис. 3.8, 3.9 

представлені рентгенівські спектрограми мікророзподілу елементів в 

структурі цементованої сталі 12Х2Н4МА після гартування при 800 ºС і 

1040 ºС.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3.8 Розподіл Mn (а) і Mo (б) в структурі цементованої сталі 

12Х2Н4МА після гартування від 800 ºС (відпуск при 200 ºС) 

 

Аналіз розподілу показав, що в поверхневому цементованому шарі при 

гартуванні з відносно низьких температур (800 ºС) присутні карбіди Mo з 

частковим заміщенням Mn, імовірного складу (Mo, Mn)2C (див. рис. 3.8). 

Після гартування при 1040 ºС кількість карбідів різко зменшується 

(рис. 3.9) внаслідок їх розчинення в аустеніті. 

На основі отриманих даних про вплив цементації і подальшого 

гартування з різних температур на структуру і властивості хромонікелевих 

сталей, представляло інтерес вивчення впливу такої обробки на зносостійкість 

вуглецевих і низьколегованих сталей. 
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а) б) в) 

         
г)                                                д) 

Рис. 3.9. Мікроструктура поверхневого шару зразків цементованої сталі 

12Х2Н4МА після гартування від 1040 ºС в масло (відпуск при 200 ºС) (а), та 

розподіл хімічних елементів: С (б); Cr (в); Mn (г); Mo (д) 

 

Вивчили можливість підвищення властивостей сталей 25, 50Г і 20ГЛ за 

рахунок цементації, подальшого гартування при різних температурах і 

низького відпуску. Ці сталі є доступними, мають низьку вартість, тому 

викликає інтерес вивчення можливості їх застосування в якості зносостійких. 

Після цементації при 930 ºС  протягом 12 годин, глибина цементованого 

шару в цих сталях склала 1,1-1,3 мм. 

Для цементованої сталі 20ГЛ після гартування з температури 780 ºС, 

рекомендованої довідковою літературою [104, 113, 114], поверхневий шар 

складається з високовуглецевого мартенситу з дрібними частками цементиту 

і невеликою кількістю залишкового аустеніту (рис. 3.10, а) [115-117].  

У сталях 25 і 50Г після цементації, гартування від 800 ºС і відпуску при 

200 ºС спостерігається структура мартенситу і сітка вторинного цементиту, що 

різко збільшує крихкість. 
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                         а) б) в)  

Рис. 3.10. Мікроструктура сталі 20ГЛ на відстані 0,1 мм від поверхні після 

цементації і гартування при різних температурах (відпуск при 200 ºС): 780 ºС 

(а), 980 ºС (б), 1080 ºС (в), цифри на фотографіях показують вміст Азал 

 

В міру підвищення температури нагріву під гартування до 900 ºС-980 ºС, 

поверхневий шар досліджених цементованих сталей набуває структури 

дрібногольчатого мартенситу з невеликими ізольованими ділянками 

залишкового аустеніту (рис. 3.10, б), кількість якого в поверхневому шарі 

зростає, а вміст мартенситу і цементиту зменшується. Зі збільшенням 

температури гартування понад 1000 ºС відбувається майже повне розчинення 

цементиту, що сприяє збільшенню кількості Азал у поверхні (рис. 3.10, в). 

Підвищення кількості Азал призводить до зниження твердості і 

мікротвердості (рис. 3.11, 3.12) сталі 20ГЛ, в сталях 25 і 50Г спостерігається 

аналогічна залежність. Найбільш високі значення твердості і мікротвердості 

на поверхні зразків (рис. 3.11) спостерігаються після гартування від 

стандартної температури 780 ºС і низького відпуску і пояснюються 

структурою високовуглецевого мартенситу і цементиту. По мірі підвищення 

температури нагріву під гартування мікротвердість на поверхні знижується 

через утворення більшої кількості Азал.  

Дослідження показали, що Азал в структурі сталей є метастабільним і 

перетворюється в мартенсит деформації в процесі зношування [118]. Зміна 

твердості, кількості Азал і мартенситу деформації (Мдеф) після цементації і 

гартування від різних температур, а також зміна зносостійкості при різній 

кількості Мдеф в цементованій сталі 20ГЛ наведені на рис. 3.13, а, б. 

25 % 43 % 65 % 
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Рис. 3.11. Твердість поверхневого шару цементованої сталі 20ГЛ після 

гартування від різних температур і відпуску при 200 °С 

 

Рис. 3.12. Зміна мікротвердості сталі 20ГЛ по глибині цементованого 

шару після цементації, гартування від різних температур і відпуску при 200 ºС 
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а)  

 

б) 

Рис. 3.13. Зміна фазового складу (а) і коефіцієнтів відносної ударно-

абразивної зносостійкості (б) цементованої сталі 20ГЛ від температури 

гартування 
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Випробування на зношування показали, що максимальну абразивну та 

ударно-абразивну зносостійкість мають цементовані сталі 50Г (εа=4,2) і 20ГЛ 

(εу.а.=3,4) після гартування від 1000 ºС-1080 ºС і відпуску при 200 ºС (рис. 3.13, 

3.14). Максимальна абразивна зносостійкість сталі 25 (εа=3,2-3,3) досягається 

після гартування від 1000 ºС-1100 ºС і відпуску при 200 ºС. Більш високі 

показники для сталі 50Г можна пояснити великим вмістом вуглецю як в 

поверхневому шарі, так і по глибині зміцненого шару. Гартування від 

зазначених температур викликає зниження мартенситних точок Мп и Мк і 

збереження ≈ 30-50 % Азал, який, потім, здатний зазнавати γ→α΄ ДМПЗ.   

 

 
Рис. 3.14. Коефіцієнти відносної абразивної зносостійкості сталей 25 і 50Г 

після цементації, гартування від різних температур і відпустку при 200 ºС 

 

Приріст кількості мартенситу деформації в поверхневому шарі при 

випробуваннях на зношування цементованих зразків сталі 20ГЛ становить від 

30 до ≈ 50 %. З дифрактограм, знятих з поверхні зразків після випробувань 

(рис. 3.15) видно, що співвідношення інтенсивностей рентгенівських ліній 

аустеніту (γ-фази) і мартенситу (α-фази) при зношуванні змінюється на 

користь мартенситу, аналогічно тому, як було показано вище для сталі 

12Х2Н4МА.  
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а) 
  

 

 

б) 

Рис. 3.15. Дифрактограми і фазовий склад вихідної (а) і зношеної (б) 

поверхонь зразків цементованої сталі 20ГЛ після гартування при 1080 ºС і 

відпуску при 200 ºС.    

(200) α 
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Результати дослідження зношеної поверхні зразків цементованих сталей 

за допомогою скануючого 3D мікроскопу Digital microscope VHX-1000, 

наведені на рис. 3.16.       

                

  

а)                                                                  б)

 

в) 

 

г) 

Рис. 3.16. 3D поверхні зразків з цементованої сталі 20ГЛ після ударно-

абразивного зношування (а, б) і профілограми зношеної поверхні (гартування 

від різних температур і низький відпуск) (в, г): 780 ºC (а, в); 1080 ºC (б, г). 

 

Отриманий рельєф поверхні показує, що зношування зразків, гартованих 

від 1080 ºС, проходило більш рівномірно; зношена поверхня має більш 

плавний рельєф, без значних відколів [119]. Різниця між максимумом 

(виступів) і мінімумом (впадин) в 2 рази менша, ніж після гартування від 

780 ºС (рис. 3.16, а, в) і становить 61,7 мкм (рис. 3.16, б, г).   

Така ж закономірність спостерігається і для зразків цементованої сталі 

50Г після абразивного зношування. Після гартування з 800 ºС зношена 
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поверхня має більш глибокі і грубі сліди від абразивних частинок, ніж після 

гартування від 1000 ºС. Це свідчить про менш диференційовану вибірковість 

зносу структури з підвищеною кількістю Азал, ніж мартенситно-карбідної 

структури (після гартування від 780 ºС-800 ºС) та більш високу адаптаційну 

здатність метастабільної структури завдяки розвитку γ→ α΄ ДМПЗ. 

Залишковий аустеніт, присутній в зразках в кількості 30-50 %, є 

метастабільним, його γ→α′ ДМПЗ підвищує абразивну зносостійкість 

цементованих сталей і сприяє більш плавному та рівномірному зношуванню 

зміцненої поверхні. Зазначені кількості Азал на поверхні навуглецьованих 

сталей 25 і 50Г (30 і 50 %, відповідно) після гартування від 1000 ºС і 1100 ºС, 

а також 65 % в цементованій сталі 20ГЛ після гартування від 1080 ºС, можна 

вважати оптимальними для найбільш ефективної реалізації γ→α′ ДМПЗ і 

отримання найбільшого внеску деформаційного самозміцнення в формування 

рівня зносостійкості. 

 

3.2. Вплив відпуску після високотемпературного гартування на 

структуру, метастабільність залишкового аустеніту і властивості 

цементованих сталей. 

 

Вивчено можливість підвищення зносостійкості цементованих сталей 

за рахунок оптимізації ступеня метастабільності Азал шляхом варіювання 

температури відпуску після високотемпературного гартування. Зразки зі сталі 

18Х2Н4МА попередньо піддавалися цементації в твердому карбюризаторі при 

температурі 930 ºС протягом 12 годин, потім проводилося гартування з 

підвищеної до 1100 ºС температури для утворення найбільшої кількості Азал і 

відпуск в інтервалі 200 ºС-600 ºС (див. розд. 2). Попереднє гартування з 

підвищеної температури 1100 ºС в масло проводилося з метою ліквідації 

цементитної сітки, насичення аустеніту вуглецем, перекристалізації структури 

та отримання найбільшої кількості Азал з можливим ефектом вторинного 

твердіння. 
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Відпуск при різних температурах в інтервалі ~300 ºС-600 ºС, зазвичай 

викликає виділення карбідів певного складу в об’ємі і по границях зерен. 

Виділення карбідів з аустеніту призводить до зниження ступеню його 

стабільності в зв'язку зі зменшенням вмісту вуглецю і карбідоутворюючих 

елементів, що входять до складу карбіду. Чим більше виділяється карбідів, тим 

вище метастабільність аустеніту, тобто тим більше його схильність до ДМПЗ. 

Таким чином, відпуск при різних температурах проводився для 

регулювання ступеня метастабільності Азал і обсягу його перетворення в 

мартенсит гарту при охолодженні, а також в мартенсит деформації – при 

випробуваннях на зношування. 

Після цементації, гартування від температури 1100 ºС і відпуску при 

температурі 300 ºС в робочій частині досліджених зразків сталі 18Х2Н4МА 

спостерігається Азал (до 90 %) і мартенсит гарту (рис. 3.17). Відбувається 

стабілізація Азал до ДМПЗ за рахунок зняття напружень і закріплення 

дислокацій домішковими атомами [11, 120, 121]. 

Завдяки попередньому гартуванню з підвищеної температури, в 

мікроструктурі на поверхні всіх зразків спостерігається велика кількість Азал, 

причому, структура плавно переходить з практично повністю аустенітної в 

мартенситну (рис. 3.17-3.19). Такий градієнтний перехід пояснюється 

поступовим зменшенням вмісту вуглецю від поверхні до серцевини в 

результаті цементації зразків [122]. Подальший відпуск при температурі 

400 ºС призводить до виділення з мартенситу цементиту, часткового розпаду 

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

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

відбувається коалісценція і сфероідізація цементиту. Виділення карбідів, 

зменшення вмісту вуглецю в -твердому розчині і підвищення точки Мн 

дестабілізують Азал до γ→α′ ДМПЗ [11].  
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Рис. 3.17.  Градієнтна зміна мікроструктури зразків цементованої сталі 

18Х2Н4МА по товщині шару після гартування від 1100 ºС і відпуску при 300 ºС 

(при різному збільшенні), (цифри на фотографіях показують глибину 

цементованого шару і Азал, %) 
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Рис. 3.18. Градієнтна зміна мікроструктури зразків цементованої сталі 

18Х2Н4МА по товщині шару після гартування від 1100 ºС і відпуску при 

500 ºС (при різному збільшенні), цифри на фотографіях показують глибину 

цементованого шару і вміст Азал 
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Рис. 3.19. Градієнтна зміна мікроструктури зразків цементованої сталі 

18Х2Н4МА по товщині шару після гартування від 1100 ºС і відпуску при 

600 ºС (при різному збільшенні), цифри на фотографіях показують глибину 

цементованого шару і вміст Азал,% 
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Оскільки розпад при відпуску відбувається в межах кожної пластини 

мартенситу, структури відпуску зберігають орієнтування колишніх 

мартенситних кристалів, і в цьому випадку троостит і сорбіт є орієнтованим 

по мартенситу (див. рис. 3.18, 3.19). Глибина, на якій спостерігається 

аустенітна структура, з підвищенням температури відпуску зменшується, 

фронт мартенситної структури просувається до поверхні зразків. Після 

гартування від 1100 ºС в структурі цементованої сталі 18Х2Н4МА 

спостерігається переважно аустенітна структура з невеликою кількістю 

мартенситу гарту (20-25 %). Легуючі елементи 4 % Ni і 2 % Cr, що містяться в 

складі сталі, стабілізують Азал, зменшуючи його здатність до розпаду, а відпуск 

при температурах 400-600 ºС, в свою чергу, дестабілізує Азал. Тому при 

охолодженні з температури відпуску утворюється мартенсит гарту, а 

утворений раніше мартенсит, частково розпадається на ферито-карбідну 

суміш. Відбувається вторинне тверднення і структура складається з 

(Ф+К)+М+Азал. Утворюються цементитні карбіди та дуже дисперсні 

мартенситні кристали. Місцями виникає цементитна сітка. Це призводить до 

значного підвищення твердості з 27 HRC до 56-59 HRC (рис. 3.20). 

Мікротвердість по глибині цементованого шару змінюється наступним 

чином. Після гартування від 1100 ºС і відпуску при 300 ºС у поверхні 

мікротвердість дорівнює 5000-5500 МПа, потім на відстані 0,2-0,3 мм від 

поверхні вона знижується до 3000 МПа (рис. 3.21). У поверхні мікроструктура 

аустенітна, потім, на відстані 0,7-0,8 мм вона переходить в мартенситно-

аустенітну, внаслідок чого мікротвердість підвищується до 6000-6300 МПа. 

Причиною такої зміни структури і твердості є зниження вмісту вуглецю в 

аустеніт, підвищення точки Мн і утворення мартенситу гарту. Після відпуску 

при температурах 500 ºС і 600 ºС мікротвердість на поверхні на відстані 0,05-

0,2 мм має максимальні значення (7000-7500 МПа), потім плавно знижується. 

Це пояснюється вторинним твердненням і структурами, що утворилися після 

дестабілізуючого відпуску, як це показано вище. 
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 Рис. 3.20. Твердість поверхневого шару цементованої сталі 18Х2Н4МА 

після гартування від 1100 ºС і відпуску при різних температурах 

 

 

Рис. 3.21. Зміна мікротвердості цементованої сталі 18Х2Н4МА по глибині 

шару після гартування від 1100 ºС і відпуску при різних температурах 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

200 300 400 500 600

Т
в
ер

д
іс

ть
, 
H

R
C

Температура відпуску, ºС

2500

3500

4500

5500

6500

7500

8500

0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9

М
и

к
р

о
тв

ер
д

іс
ть

, 
М

П
а

Глибина цементованого шару, мм

відпуск при 300 °С відпуск при 500 °С відпуск при  600 °С



91 

 

Були проведені комплексні випробування зносостійкості в різних умовах 

зношування, що дуже важливо для практичного використання результатів 

досліджень, стосовно різних умов експлуатації деталей. Вцілому, відпуск 

після високотемпературного гартування підвищує зносостійкість 

цементованої сталі 18Х2Н4МА [123, 124]. Найбільшою мірою зносостійкість 

для різних умов зношування підвищується після відпуску при температурі 

500 ºС (а=1,7 при абразивному зношуванні і Т=2,9 при адгезійному 

зношуванні сухим тертям ковзання) (рис. 3.22). 

 

 

Рис. 3.22. Коефіцієнти відносної зносостійкості сталі 18Х2Н4МА після 

високотемпературного гартування від 1100 ºС і відпуску при різних 

температурах 
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' ДМПЗ, в результаті чого підвищується опір зношуванню. 

По мірі зношування цього шару, що самозміцнюється, за рахунок ' 

ДМПЗ, фронт цього перетворення постійно просувається по товщині 

цементованого шару вглиб зразків, що викликає підвищення опору 

зношуванню. Просування фронту перетворення буде можливим доти, поки в 

структурі буде присутньою достатня кількість Азал, який, в свою чергу, 

залежить від градієнта вмісту вуглецю. 

' ДМПЗ, що протікає в процесі випробувань на зношування, викликає 

підвищення мікротвердості поверхневого зміцненого шару в порівнянні з його 

мікротвердістю до зношування (рис. 3.23), що пояснюється утворенням 

мартенситу деформації і наклепом мартенситу і Азал. 

 

 

Рис. 3.23. Мікротвердість поверхні цементованих зразків сталі 

18Х2Н4МА після гартування від 1100 ºС і відпуску при різних температурах 

до і після зношування 
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додається результат кількості мартенситу деформації, що зменшується 

внаслідок зниження обсягу ' ДМПЗ. Таким чином, результат зношування 

(ступінь зносу, кількісний знос, зносостійкість) буде визначатися як 

властивостями вихідної структури, так і ступенем локального мікрозміцнення 

за рахунок ' ДМПЗ, що в динаміці працює протягом усього процесу 

зношування.  

Після гартування з 1100 ºС і відпуску 500 ºС мікротвердість цементованої 

сталі 18Х2Н4МА в цілому корелює зі зносостійкістю (див. рис. 3.22), а після 

відпуску 300 ºС  такої кореляції не спостерігається. Після відпуску при 600 ºС 

відбувається деяке зниження зносостійкості, внаслідок надмірної 

дестабілізації аустеніту і розпаду мартенситу гарту на трооститно-сорбітну 

суміш. 

Таким чином, встановлено, що за рахунок зміни параметрів відпуску на 

вторинне тверднення можна ефективно регулювати фазовий склад, градієнтну 

зміну мікроструктури і ступінь метастабільності аустеніту для досягнення 

максимальної зносостійкості сталі. 

 

3.3. Вплив термоциклічної обробки на градієнтну зміну метастабільності 

структури і властивості цементованих сталей 

 

У роботах [54, 125-127] показана перспективність термоциклічної 

обробки для поліпшення мікроструктури і трибологічних властивостей 

конструкційних сталей. Вона сприяє подрібненню зерна, релаксації напружень 

і покращує механічні властивості сталей, при цьому підвищуються надійність 

і працездатність деталей машин [128]. 

Однак, вплив ТЦО та комбінованої поверхневої обробки (наприклад, 

ХТО в комплексі з ТЦО) на структурні зміни і зносостійкість низьколегованих 

литих сталей, вивчено недостатньо і представляє науковий інтерес. 

В даному розділі досліджено вплив параметрів високотемпературної і 

низькотемпературної термоциклічних обробок (ВТЦО і НТЦО) на структуру і 
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властивості попередньо цементованої литої сталі 20ГЛ. 

3.3.1. Високотемпературна термоциклічна обробка цементованих сталей. 

Зразки сталі 20ГЛ піддавалися цементації і термоциклічній обробці, за 

режимами, наведеними в розділі 2. Число циклів становило 5, 11 і 17 

(гартування від 850 ºС) і 2, 8, 14 циклів (гартування від 1000 ºС). Температура 

гартування на останньому циклі ТЦО є важливим параметром, тому що 

дозволяє регулювати кількість Азал в структурі.  

Після нормалізації при 880 ºС-900 ºС структура сталі 20ГЛ складалася з 

~25 % перліту і ~75 % фериту. Після цементації цієї сталі і подальшого 

гартування при температурі 780 ºС-800 ºС, мікроструктура цементованого 

шару являє собою суміш високовуглецевого мартенситу і цементиту. 

Було доцільно після цементації провести ВТЦО і подальше гартування з 

двох різних температур для того, щоб вивчити можливість управління 

фазовим складом, структурою і метастабільністю аустеніту. Після проведення 

цементації, а потім ВТЦО за запропонованими режимами, структура сталі 

помітно подрібнюється і являє собою суміш мартенситу, залишкового 

аустеніту і цементиту. При цьому, пакети і рейки мартенситу подрібнюються, 

дефекти характеризуються високою щільністю і рівномірністю розподілу 

[128]. 

Після 5 циклів ВТЦО 950 ºС↔20 ºС, з наступним гартуванням від 850 ºС 

і низьким відпуском при 180 ºС від поверхні зразків по глибині шару до 0,9-

1,3 мм спостерігається градієнтна зміна структури, що складається з 

мартенситу, глобулярного цементиту і Азал (рис. 3.24). 

Мікротвердість на поверхні зразків становить 8600 МПа (рис. 3.25), потім 

до глибини 0,6 мм дещо знижується до 7300 МПа. Починаючи з глибини 

0,7 мм, в структурі спостерігається збільшення кількості мартенситу і 

зменшення Азал, що призводить до підвищення мікротвердості до 8000 МПа. 

Глибина цементованого шару при цьому становить 2,0-2,1 мм, що впливає на 

показники мікротвердості, яка, починаючи з цієї глибини, монотонно 

знижується. 
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Рис. 3.24. Зміна мікроструктури по глибині цементованого шару сталі 

20ГЛ після ВТЦО (950 ºС↔20 ºС), гартування від 850 ºС і відпуску при 180 ºC, 

(х500); цифри на фотографіях показують глибину шару: а) 5 циклів; б) 11 

циклів 
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      Рис. 3.25. Розподіл мікротвердості по глибині цементованного шару сталі 

20ГЛ після ВТЦО (950 ºС↔20 ºС), гартування від 850 ºС і від 1000 ºС і відпуску 

при 180 ºС 

 

Зі збільшенням кількості циклів, особливо, до 11, структура помітно 

подрібнюється (див. рис. 3.24). Причому, зростання кількості циклів, а також, 

збільшення температури подальшого гартування, сприяє збільшенню глибини 

раніше отриманого цементованого шару [129]. Так, після ВТЦО з 11 циклами 

і подальшого гартування від 850 ºС, мікротвердість починає знижуватися на 

глибині 1-1,1 мм, така ж залежність спостерігається і після 14 циклів ВТЦО по 

режиму 950 ºС↔20 ºС і гартуванням від 1000 ºС.  

Найбільш високі показники мікротвердості цементованого шару 

спостерігаються після 2 циклів ВТЦО по режиму 950 ºС↔20 ºС (гартування 

від 1000 ºС), вона тримається на рівні 8000-8600 МПа від поверхні до глибини 

1,9 мм, потім поступово знижується до 5500 МПа, коли структура поступово 

переходить в зернистий перліт (рис. 3.26, а). 
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Рис. 3.26. Зміна мікроструктури по глибині цементованого шару сталі 

20ГЛ після ВТЦО (950 ºС↔20 ºС), гартування від 1000 ºС і відпуску при 

180 ºC, (х500); цифри на фотографіях показують глибину шару: а) 2 цикли; 
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Це відбувається за рахунок того, що при термоциклюванні і подальшому 

гартуванні на останньому циклі з 1000 ºС, вуглець, що міститься в 

поверхневому, попередньо цементованому шарі, дифундував углиб зразка. Це 

призвело до утворення більшої кількості (≈ 60 %) високовуглецевого Азал 

(рис. 3.26, а). На глибині ≈ 0,8 мм спостерігається структура суміші голчастого 

мартенситу, цементиту і Азал. На глибині приблизно 1,1 мм спостерігається 

структура переважно мартенситу і дрібнодисперсного цементиту, Азал 

практично не спостерігається. 

ТЦО, подрібнюючи частки карбідів і збільшуючи їх густину, підвищує 

дисперсність мартенситної структури і робить її більш однорідною, що 

узгоджується з даними роботи [130]. 

Зі збільшенням кількості циклів ВТЦО до 14, структура стає ще більш 

однорідною з дрібним зерном (рис. 3.26, б). 

Однак, від поверхні і до глибини 0,6 мм мікротвердість має дещо меншу, 

в порівнянні з двома циклами, мікротвердість (5500-7000 МПа). Багаторазове 

термоциклювання призводить до виділення дисперсних карбідів і збіднення 

аустеніту за вуглецем. Має місце і часткове зневуглецювання поверхні, що 

негативно впливає на мікротвердість поверхні. 

На глибині 0,6-1,6 мм мікротвердість підвищується до 7700-8500 МПа, а 

на більших глибинах по товщині зразків утворюється структура троостит-

мартенсит, і мікротвердість знижується до 5800 МПа. Виділення цементиту 

дуже дисперсні, частки мають глобулярну форму. 

Аналіз зміни будови навуглецьованого шару по товщині зразків після 

різних режимів ВТЦО показав, що така обробка є досить доцільною для 

подрібнення мартенситно-аустенітної структури і отримання дисперсних 

виділень цементитної фази [131]. Важливою перевагою ВТЦО є і можливість 

одночасного подрібнення зерна і мікроструктури глибинних шарів серцевини 

цементованих зразків і деталей, що також покращує механічні властивості 

[126, 132, 133]. 

 Зміна мікроструктури після проведення ВТЦО істотно впливає на 
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зносостійкість поверхнево-зміцнених зразків в різних умовах зношування. 

Найбільш високі показники коефіцієнтів відносної зносостійкості при сухому 

терті ковзання метал по металу спостерігаються після 2 циклів ВТЦО 

(гартування від 1000 ºС) (εТ=2,5) і після 11 циклів ВТЦО (гартування від 

850 ºС) (εТ≈2,6) (див. рис. 3.27, а, б). Так як ці значення близькі, то доцільніше 

застосовувати ВТЦО з двома циклами для економії енергоресурсів. Зі 

збільшенням числа циклів ВТЦО (гартування від 1000 ºС) εТ в умовах тертя 

ковзання дещо знижується, що можна пояснити надмірною стабілізацією Азал. 

А її підвищення після 14 циклів - навпаки, дестабілізацією аустеніту і 

активізацією γ→α ДМПЗ за рахунок розчинення карбідів і насичення 

аустеніту вуглецем. 

В обох випадках найбільшу εТ викликає ефект деформаційного 

самозміцнення при зношуванні, що вносить основний вклад у формування та 

підвищення зносостійкості. 

Для ВТЦО і гартуванні при 850 °С εТ в залежності від числа циклів 

змінюється по кривій з максимумом εТ=2,6 (див. рис. 3.27, а), відповідним 11 

циклам. Це можна пояснити отриманням оптимальної кількості і ступеня 

метастабільності Азал, в результаті якого γ→α ДМПЗ розвивається за 

оптимальною кінетикою [23, 11, 130, 134]. В результаті поєднується вплив 

позитивних факторів подрібнення зерна, такі як диспергування структури 

завдяки ВТЦО і самозміцнення за рахунок γ→α ДМПЗ. 

Для цих умов зношування доцільне отримання в структурі, поряд з 

мартенситом і карбідами, метастабільного Азал завдяки ВТЦО. Виділення 

цементиту, в свою чергу, дестабілізують залишковий аустеніт і сприяють 

активізації подальшого γ→α ДМПЗ.  

При абразивному зношуванні в середовищі електрокорунду після 2 

циклів ВТЦО (гартування від 1000 ºС) абразивна зносостійкість має найбільшу 

величину εабр=2,5, а після 5 і 11 циклів ВТЦО (гартування від 850 ºС) вона 

знижується до εабр=2,0 (див. рис. 3.27, а, б).  
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                     а)  

 
                                                            б)  

Рис. 3.27. Коефіцієнти відносної зносостійкості цементованої сталі 20ГЛ 

після ВТЦО з різною кількістю циклів і гартування від різних температур 

(відпуск при 180 ºС): 850 ºС (а); 1000 ºС (б) 
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Це можна пояснити тим, що при абразивному зношуванні йде більш 

інтенсивний  мікродеформуруючий вплив абразиву на поверхню зразка, що 

стимулює розвиток γ→α ДМПЗ з ефектом поверхневого самозміцнення і 

релаксацією мікронапруг. Структура, з підвищеним вмістом метастабільного 

Азал після гартування з 1000 ºС, є для цього виду зношування кращою. 

Таким чином, для абразивного зношування досить проводити ВТЦО з 

відносно невисокою температурою остаточного гартування (850 ºС), а для 

адгезійного зношування сухим тертям - ВТЦО від температури 1000 ºС. При 

цьому, проведення ВТЦО вирішує комплексну задачу підвищення 

зносостійкості і, одночасно, поліпшення механічних властивостей серцевини 

деталей. 

3.3.2. Низькотемпературна термоциклічна обробка цементованих сталей. 

Досліджено вплив НТЦО на структуру і властивості цементованої сталі 

20ГЛ. НТЦО за схемою 500 ºС↔20 ºС проводилася після попереднього 

гартування від підвищеної температури 1150 ºС, її метою було отримання 

більшої кількості Азал (≈ 60 %). Мікротвердість на поверхні становить 

4765 МПа, потім, на глибині 0,2 мм вона зменшується до 4330-4300 МПа, а на 

глибині 1,6 мм - до 3300 МПа (рис. 3.28).  

 

 

Рис. 3.28.  Зміна мікротвердості по глибині цементованого шару сталі 

20ГЛ після гартування від 1150 ºС і НТЦО 500 ºС↔20 ºС з різною кількістю 
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Обробка за розробленим режимом після гартування при 1150 ºС 

призводить до розчинення фази карбіду, а потім при НТЦО (500 ºС↔20 ºС) - 

до повторного виділення часток карбідів. 

Зі збільшенням кількості циклів відбувається збіднення аустеніту 

вуглецем, дестабілізація аустеніту до γ→α ДМПЗ, утворення з нього частково 

мартенситу гарту. В результаті цього твердість зразків підвищується з 26 HRC 

до 37-38 HRC (рис. 3.29). 

 

 

Рис. 3.29. Твердість цементованої сталі 20ГЛ після гартування від 

1150 ºС+ НТЦО (500 ºС↔20 ºС) 

 

Після гартування від 1150 ºС і 5 циклів НТЦО структура цементованого 

шару складається з великої кількості Азал ≈ 60 %, мартенситу і вторинного 

цементиту (рис. 3.30).  

Мікротвердість на поверхні до глибини 0,5 мм має більш високі значення, 

ніж після 2 циклів і становить 4600-5500 МПа. НТЦО проводилася в області 

старіння (500 ºС↔20 ºС). 

 У структурі цементованого шару відбувалися процеси розпаду 

мартенситу гарту, пов'язані з виділенням цементиту.  
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Поверхня 

 

 

 

  

  

 

до серцевини 

Рис. 3.30. Зміна мікроструктури зразків цементованої сталі 20ГЛ по 

глибині цементованого шару після гартування від 1150 ºС і 5 циклів НТЦО 

(500 ºС↔20 ºС) 
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При виділенні цементиту з аустеніту, відбувається його дестабілізація, 

зважаючи на підвищення мартенситних точок Мп и Мк. В результаті, при 

охолодженні з температур 500 ºС протікає частково мартенситне γ→α 

перетворення, а  Азал,  що залишився, є дестабілізований. 

Тому числом циклів НТЦО можна регулювати фазовий склад 

(Мзак+Азал+Ц), ступінь метастабільності Азал, тобто кінетику розвитку γ→α 

ДМПЗ і кількість Мдеф, що утворився в зоні зношування. При термоциклічній 

обробці  підвищується щільність дефектів решітки за рахунок її розширення і 

стиснення при багаторазовому нагріванні і охолодженні, відбувається 

мікродеформація. Протікає динамічне деформаційне старіння (ДДС) 

мартенситу и аустеніту, пов'язане з виділенням дисперсних часток карбідів, 

що також є важливим фактором деформаційного самозміцнення і підвищення 

зносостійкості в процесі випробувань. 

Зі збільшенням кількості циклів НТЦО (500 ºС↔20 ºС) від 1 до 5 

абразивна зносостійкість підвищується з 1,17 до 1,40 (рис. 3.31). 

 

 
Рис. 3.31. Коефіцієнт відносної абразивної зносостійкості цементованої 

сталі 20ГЛ після гартування від 1150 ºС і НТЦО (500 ºС↔20 ºС) з різною 

кількістю циклів 
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Підвищення εа після 4 і 5 циклів НТЦО можна пояснити дисперсійним 

зміцненням за рахунок виділення часток карбідів, а також дестабілізацією Азал 

і активацією γ→α ДМПЗ, що збільшує утворення мартенситу деформації. 

 Для оцінки ролі γ→α ДМПЗ в самозміцненні, вивчили криві тривалого 

абразивного зношування зразків цементованої сталі 20ГЛ після гартування від 

1150 ºС і НТЦО (втрати маси зразків під час абразивного зношування 

протягом 280 хв.). Тангенс кута нахилу β, утвореного віссю абсцис і дотичної 

до кривої в будь-якій точці кривої, визначає швидкість зношування в даний 

момент часу [135, 136]. Узагальнення отриманих результатів показало, що на 

кривій зношування після 2 циклів НТЦО можна виділити три характерних 

ділянки, що відповідають трьом етапам зношування: I - початкове зношування 

(припрацювання); II - стале зношування (tgβ = const); III – процес різкого 

зростання швидкості зношування (рис. 3.32). При цьому II етап найбільш 

тривалий. 

 

 

I - ділянка припрацювання (структура А+М+К); 

II - ділянка сталого зношування (структура А+М+К); 

III - підвищення інтенсивності зношування (структура М+К). 

Рис. 3.32. Залежність втрати маси від часу абразивного зношування 

зразків цементованої сталі 20ГЛ після гартування від 1150 ºС і 2 циклів НТЦО 

(500 ºС↔20 ºС) 
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Це пояснюється зміною мікроструктури по глибині цементованого шару. 

Перший етап відповідає припрацюванню зразків, тому зношування проходить 

з більшою інтенсивністю. Коли ж поверхня припрацьовується, в процес 

зношування вступає шар, що складається переважно з метастабільного Азал 

(≈ 60 %), мартенситу гарту і карбідів. При цьому відбувається зниження 

інтенсивності зношування Іср, яка визначається тангенсом кута нахилу кривої 

зношування: 

 

                                                   Іср =   
𝑑(𝛥𝑚)

𝑑𝜏
= 𝑡𝑔𝛽,                                                        (3.1) 

де Δm – втрата маси, кг; 

τ – час зношування, с. 

 

Активізація γ→α ДМПЗ  на глибині 0,05-0,2 мм, тобто на II стадії 

призводить до зниження втрати маси при зношуванні і зменшення кута нахилу 

кривої зношування до горизонтальної осі. Це пояснюється ефектом 

самозміцнення цього шару завдяки активному розвитку γ→α ДМПЗ і 

утворенню мартенситу деформації (α) в зоні зношування. Переважно 

метастабільна аустенітно-мартенситно-карбідна структура цієї ділянки сприяє 

підвищенню абразивної зносостійкості до εа=1,4. Для 2 циклів НТЦО така ж 

закономірність призводить до підвищення зносостійкості при зношуванні 

сухим тертям до εТ=2,3 (рис. 3.33). Швидкість зношування на III ділянці дещо 

підвищується (див. рис. 3.32) за рахунок того, що структура переходить в 

мартенситну і можливість реалізації γ→α ДМПЗ  різко зменшується.  

Слід зауважити, що для багатьох деталей машин порівняно невелика 

глибина шару (≤0,3-0,5 мм) є робочою, для забезпечення необхідної 

працездатності. Тому, зниження інтенсивності зношування на ΙΙ стадії, що 

відповідає цій глибині, завдяки оптимальній  метастабільній  мікроструктурі і 

розвитку γ→α ДМПЗ,  забезпечує високі експлуатаційні властивості. 
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Рис. 3.33. Коефіцієнт відносної адгезійної зносостійкості при сухому терті 

ковзанні цементованої сталі 20ГЛ після гартування від 1150 ºС і НТЦО 

(500 ºС↔20 ºС) з різною кількістю циклів 

 

Металографічні дослідження до і після випробувань на абразивне 

зношування зразків цементованої сталі 20ГЛ після НТЦО показали, що 

структура на поверхні зразків змінюється від аустенітно-мартенситної (до 

випробувань на зношування) до переважно мартенситної (після випробувань 

на зношування) (рис. 3.34), що свідчить про утворення мартенситу деформації 

в результаті γ→α ДМПЗ.  

Рис. 3.34. Мікроструктура поверхневого шару цементованої сталі 20ГЛ 

після гартування від 1150 ºС і 5-ти циклів НТЦО (500 ºС↔20 ºС) до (а) і після 

(б) випробувань на абразивне зношування  
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Найбільше значення зносостійкості можна пояснити формуванням 

оптимальної мартенситно-аустенітної метастабільної мікроструктури, 

(частково рекристалізованої та армуваної високодисперсними карбідами), що 

зазнає γ→α ДМПЗ за оптимальною кінетикою.  

Таким чином, зміною параметрів ТЦО за схемами ВТЦО і НТЦО можна 

досить ефективно не тільки подрібнювати структуру, як це добре відомо, але і 

регулювати кількісне співвідношення між аустенітом і мартенситом і 

ступенем метастабільності аустеніту в цементованих шарах сталей. Після ТЦО 

за оптимальними режимами вдається підвищувати зносостійкість 

цементованих сталей в 1,5-2 рази в порівнянні з традиційною термообробкою. 

Розроблені технології ТЦО цементованих сталей дозволять реалізовувати їх 

на існуючому обладнанні (соляні ванни, камерні і шахтні печі) термічного 

цеху без капітальних витрат, що є важливою їх технологічною перевагою. 

3.3.3. Швидкісне термоциклічне азотування цементованих сталей. 

В даний час відомо багато переваг азотування, яке підвищує опір 

зношування і корозії та  механічні властивості деталей [22, 137]. Істотним його 

недоліком є велика тривалість технологічного циклу (в кілька десятків годин) 

і підвищена крихкість азотованого шару [138, 139]. При цьому, азотування для 

цементованих деталей поки залишається недостатньо вивченим. 

В даній роботі розроблено нову технологію комплексного поверхневого 

зміцнення, що поєднує цементацію і подальше швидкісне термоциклічне 

азотування з нагріванням СВЧ для додаткового підвищення зносостійкості 

конструкційних сталей [140]. Перевагою такої обробки є те, що циклічні нагрів 

і охолодження деталі здатні прискорювати дифузійні процеси за рахунок 

створення термічних напружень в поверхневому шарі і скорочувати час 

обробки. Так само відбувається економія електроенергії за рахунок того, що 

нагрівається не вся деталь, а тільки її поверхня [141]. 

Для досліджень зразки зі сталі 18Х2Н4МА піддавалися комплексній 

обробці, описаній в розділі 2. Після 2 циклів ШТЦА на поверхні цементованих 

зразків сталі 18Х2Н4МА утворюється тонкий зміцнений шар (рис. 3.35, а) 
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товщиною 0,07-0,14 мм, що складається з твердого розчину вуглецю і азоту в 

α-залізі з включеннями карбонітридних фаз типу Fe(C,N).  

 

Поверхня 

 

а) 

Поверхня 

 

б) 

Поверхня 

 

       в) 

Рис. 3.35. Мікроструктура цементованного шару зразків сталі 

18Х2Н4МА після ШТЦА (х500) з різною кількістю циклів: 2 (а), 7 (б), 12 (в)  

 

Мікротвердість цього насиченого вуглецем і азотом шару змінюється від 

6500-7000 МПа на поверхні, до 2400-2800 МПа на кордоні розділу з 

цементованим  шаром. Потім структура переходить в аустенітно-мартенситно-

карбідну, з великим вмістом (≈ 70 %) Азал. При цьому, в деяких місцях цього 

шару зустрічаються нітриди твердістю 9000-11000 МПа. 

Із зростанням кількості циклів структура зміцненого шару 

подрібнюється, спостерігаються також окремі великі карбонітридні 

включення (рис. 3.36), товщина його збільшується до 0,3 мм (рис. 3.35, б, в). 

Після 12 циклів обробки мікротвердість поверхні зразків становить 6500-

7000 МПа. Далі до глибини 1,1-1,2 мм спостерігаються досить високі значення 

мікротвердості (HV 5300-6700 МПа), тому що за азотованим шаром слідує 

зона високовуглецевого мартенситу. Спостерігаються дрібні частки карбідів, 

які рівномірно розподілені в структурі. 
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Рис. 3.36 Мікроструктура поверхневого шару цементованої сталі 

18Х2Н4МА після 7 циклів ШТЦА 

 

Кількісний металографічний аналіз по глибині зміцненого шару сталі 

показав, що після 2 циклів обробки на відстані 0,1-0,4 мм від поверхні вміст 

Азал складає ~65-70 %, на глибині 0,4-0,5 мм його кількість зменшується до 

~60 %, вміст мартенситу при цьому збільшується (рис. 3.37, а). Після 7 циклів 

кількість Азал дещо зменшується і становить на відстані 0,1-0,4 мм від поверхні 

~60-63 %, на глибині 0,4-0,5 мм ~45 % (див. рис. 3.37, б). Далі на глибині 0,6-

0,7 мм зміцненого шару кількість залишкового  аустеніту зменшується до 

~40 %, потім поступово структура переходить у ферито-перлітну основного 

металу. 

Особливістю сформованої структури є отримання додатково зміцненого 

тонкого карбонітридного шару на глибину 0,1-0,4 мм і збереження Азал на 

більшій глибині  в значно більшій кількості, ніж після стандартної термічної 

обробки. 
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Поверхня

  

 

 

 

 

  
 

                                                                          до серцевини 

  

 

а)  

Рис. 3.37. Зміна мікроструктури по глибині цементованого шару сталі 

18Х2Н4МА, після ШТЦА з нагріванням ТВЧ (1000 ºС↔20 ºС), (х500) з різною 

кількістю циклів: 2 (а); 7 (б) (аркуш 1) 
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Поверхня 

 

 

 

 

 

 
  

до серцевини 

   

 

б)  

Рис. 3.37.  (аркуш 2) 
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Зміна структури по товщині шару відбувається закономірно, що було 

описано вище. Таким чином, формується градієнтна структура з відповідною 

зміною властивостей по перетину насиченого зміцненого шару.   По суті, 

незважаючи на створення насичуючого середовища, (C-N) відбувається в 

більшій мірі насичення тонкого поверхневого шару азотом, оскільки вміст 

вуглецю в цементованому шарі досить високий (1,2-1,35 %), що зменшує 

термодинамічний стимул до дифузії вуглецю. 

Результати випробувань  адгезійної  зносостійкості в умовах сухого тертя 

ковзання (εТ) показують більш високий опір зношування комплексно 

зміцнених зразків протягом тривалого часу (72 хв), ніж результати 

випробувань цементованих і гартованих зразків без ШТЦА. Втрата маси 

зразків при зношуванні відбувається рівномірно. Найбільш високу 

зносостійкість мають зразки після 7 циклів з ШТЦА (εТ=4,1) (рис. 3.38).  

 

 

Рис. 3.38. Вплив числа циклів ШТЦА на коефіцієнт відносної адгезійної 

зносостійкості в умовах сухого тертя ковзання метал по металу і твердість 

цементованої сталі 18Х2Н4МА 
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Це відбувається за рахунок формування сприятливої мікроструктури 

комплексно зміцненого поверхневого шару, диспергованого карбонітридами. 

Додатковий внесок в підвищення зносостійкості вносить оптимальний 

розвиток  γ→α ДМПЗ в поверхневому робочому шарі, що викликає ефект 

додаткового самозміцнення і, одночасно, релаксації мікронапруг [29, 142, 

143]. 

Зі збільшенням кількості циклів до 12 зносостійкість знижується. Це 

можна пояснити надмірною дестабілізацією аустеніту за рахунок виділення 

дисперсних карбідів і карбонітридів, як результат зменшенням кількості Азал, 

що значно знижує роль γ→α´ ДМПЗ в процесі поверхневого самозміцнення.  

Оптимальні режими розробленої технології ШТЦА з нагріванням СВЧ 

можуть бути рекомендовані для високоефективного комплексного 

поверхневого зміцнення ряду деталей машин, що працюють в складних 

умовах зношування. На цей спосіб зміцнення отримано патент України на 

корисну модель [144]. 

 

Висновки до розділу 3 

1.Рівнем механічних і експлуатаційних властивостей конструкційних 

сталей можна ефективно керувати за допомогою цементації і параметрів 

гартування і відпуску, що дозволяють регулювати фазовий склад, градієнтної 

зміни мікроструктури по товщині шару і ступінь розвитку ' ДМПЗ. 

2. По мірі підвищення температури нагріву під гартування в діапазоні 

800 ºС-1040 ºС зростає кількість Азал в поверхневому шарі цементованих 

сталей (12,20)Х2Н4МА; 20ГЛ і 50Г, а кількість мартенситу гарту і карбідів 

зменшується, що призводить до значної зміни зносостійкості з максимумами 

при температурах 800 ºС і 1040 ºС. Максимальна зносостійкість цементованої 

сталі 12Х2Н4МА досягнута при температурі гартування 1040 ºС, коли в 

структурі зберігається до 65 % метастабільного Азал, що зазнає ' ДМПЗ. 

3. Встановлено градієнтну зміну мікроструктури цементованого шару 

конструкційних сталей після термічної і термоциклічної обробок, а також 
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після швидкісного термоциклічного  азотування (ШТЦА) з закономірним 

зменшенням вмісту Азал і збільшенням кількості мартенситу гарту згідно 

закономірної зміни вмісту вуглецю по глибині навуглецьованого шару.                           

4. Встановлено, що підвищення зносостійкості цементованих  

конструкційних сталей досягається після термічної обробки, яка регулює 

фазовий склад (М+Азал+К) і оптимізує розвиток деформаційного ' 

мартенситного перетворення при зношуванні в поверхневому шарі, що 

викликає ефект деформаційного самозміцнення. 

5. Зі збільшенням температури відпустку до 500 ºС цементованої і 

гартованої з підвищеної температури 1100 ºС сталі 18Х2Н4МА відбувається 

дестабілізація аустеніту активується розвиток деформаційного ' 

мартенситного перетворення при випробуваннях. В результаті досягаються 

найбільш високі показники зносостійкості (Т=2,85). 

6. Дослідженнями обґрунтовано ефективність використання 

високотемпературної термоциклічної обробки 950 ºС↔20 ºС (з наступним 

гартуванням від 800 ºС і 1000 ºС на останньому циклі) (ВТЦО) і 

низькотемпературної термоциклічної обробки 500 ºС↔20 ºС (після 

гартування від 1150 ºС) цементованих сталей для поліпшення мікроструктури 

цементованого шару і серцевини, і регулювання фазового складу, 

метастабільності аустеніту для підвищення зносостійкості. 

7. За допомогою ШТЦА ефективне отримання додатково зміцненого 

тонкого карбонітридного шару цементованих сталей зі збереженням Азал, 

здатного до →α ДМПЗ, на більшій глибині і в значно більшій кількості, ніж 

після стандартної термічної обробки. Така комплексна обробка значно 

підвищує зносостійкість і може бути рекомендована для ряду 

швидкозношуваних деталей, що працюють в складних умовах зношування і 

одночасно термоциклювання. 

 8. Для підвищення зносостійкості цементованих конструкційних сталей 

в різних умовах зношування (сухе тертя-ковзання; абразивне; ударно-
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абразивне) потрібен диференційований фазовий склад і обсяг розвитку ' 

ДМПЗ, що досягається оптимізацією параметрів гартування, відпуску, ВТЦО 

і НТЦО. 

 

Матеріали цього розділу представлені у публікациях: [4], [5], [6], [8], [9], 

[10], [11], [13], [15], [16], [18], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], 

[34], [36]. 
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РОЗДІЛ 4 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 

ДИФЕРЕНЦИЙОВАНИХ ФАЗОВО-СТРУКТУРНИХ МЕТАСТАБІЛЬНИХ 

МОДИФІКАЦІЙ ЦЕМЕНТОВАНИХ ШАРІВ 

 

 

4.1. Алгоритм причинно-наслідкового зв'язку основних фізико-хімічних 

і структурних факторів, що визначають побудову моделі формування 

зносостійкості в метастабільних навуглецьованих  шарах 

 

Представляло інтерес побудови моделі формування цементованих шарів, 

що відрізняються, з точки зору створення метастабільних фазово-структурних 

модифікацій. На підставі результатів досліджень, розглянутих вище і 

узагальнення відомих літературних даних [11, 29], запропонований алгоритм 

причинно-наслідкових взаємозв'язків основних фізико-хімічних і структурних 

факторів, що визначають побудову моделі формування зносостійкості 

метастабільних  навуглецьованих  шарів, який наведено на рис. 4.1. Умовно 

він розділений на наступні послідовні періоди: процес цементації; процес 

обробок; процес експлуатації. Розглянемо докладніше кожен з елементів 

алгоритму. 

П. 1. Насичення поверхневого шару вуглецем (див. рис. 4.1), як відомо, 

ступінь і глибина якого визначаються природою насичуючих середовищ, 

вихідним хімічним складом сталі, температурно-часовими параметрами 

процесу, режимом термічної обробки після насичення [145]. Залежно від 

зазначених умов, при ХТО може протікати, як відомо, атомна і реактивна 

дифузія [145]. В процесі атомної дифузії нові фази не утворюються, і 

концентрація елементу, що насичується, плавно зменшується від поверхні 

вглиб дифузійної зони. При реактивній, або реакційній дифузії виникають нові 

фази. Концентрація вуглецю буде залежити від граничної розчинності в 

аустеніті (атомна дифузія) і формування нових фаз (реактивна дифузія). 
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В процесі цементації 

 

        

                                     В процесі послідуючих обробок 

 

                                                 

 

                                                В процесі випробувань  

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Алгоритм причинно-наслідкового зв'язку фізико-хімічних і 

структурних факторів в процесі еволюції метастабільних навуглецьованих 

шарів 

 

П. 2. Розподіл концентрації вуглецю по товщині шару (див. рис. 4.1). 

Вивчали кінетику насичення, виходячи з того, що в процесі атомної дифузії 

швидкість зміни концентрації елемента, що насичується в довільній точці 

дифузійної зони, яка знаходиться на відстані х від поверхні, визначається 

другим законом Фіка [146]: 

 

                                                
2

2

x

c
D

c









,                                                 (4.1) 

де с - концентрація вуглецю на глибині x, %; 

τ - час насичення, с; 

х - відстань від поверхні, м; 

D - коефіцієнт дифузії, м2/с. 
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справедливим за умови, що коефіцієнт дифузії (D) не залежить від 

концентрації, чого зазвичай не спостерігається при її значних змінах. 

Спільного рішення цього рівняння не існує. Відомі частинні рішення для 

певних граничних умов на поверхні розділу середовища, що насичується та 

металу. У простішому  випадку вважається, що концентрація елементу, що 

насичує поверхню С(0, τ), практично миттєво досягає рівноважного 

(граничного) значення Сгран. для даних умов. Це значення концентрації 

називають потенціалом насичувальної атмосфери. 

Для вирішення другого закону Фіка необхідно задати початкові і граничні 

умови, які визначаються з аналізу процесів, що відбуваються при ХТО. 

Початковий розподіл  (при τ=0) концентрації дифундуючого елемента в металі 

визначається умовою: )()0,( xCxC o , а в разі постійної початкової концентрації: 

 

 const)0,(  oCxC , (4.2) 

де Со - нульова початкова концентрація вуглецю, %. 

 

Якщо зростання дифузійного шару контролюється дифузією в металі, то 

доцільно використовувати граничну умову 1-го роду: 

 

 )(),0(  SCC  , (4.3) 

де СS - концентрація елемента на поверхні деталі, %.  

 

Тобто концентрація елемента на поверхні деталі СS (при x=0) є функцією 

часу або в окремому випадку [146]: 

 

                                              const),0(  SCC  . (4.4) 

 

Концентрація елементу на поверхні деталі визначається, як правило, 

експериментальним шляхом. 
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Досить надійною моделлю, що адекватно відображає основні 

закономірності дифузійного насичення металів при ХТО, є лінійна модель з 

граничними умовами першого роду. Ця модель представляється 

диференціальним рівнянням в приватних похідних, граничними і початковими 

умовами згідно II закону Фіка (4.1), які можуть бути представлені такими 

співвідношеннями: 

 

                  С=Со при τ=0, 0<τ<∞ и С=Сх при х=0, 0<τ<∞,                   (4.5) 

де Сх - концентрація вуглецю на глибині x, %; 

Со - нульова початкова концентрація вуглецю, %. 

 

Ці граничні умови визначають випадок, коли в процесі ХТО на поверхні 

виробу концентрація елемента, що насичується, постійна, а між газовою 

фазою і поверхнею досягнута рівновага. Останнє можливе при підвищених 

температурах, коли рівновага досягається дуже швидко. При цементації цієї 

концентрації можна співвіднести вуглецевий потенціал газового середовища. 

Загальне рішення дифузійної задачі призводить до відомого інтеграла помилок 

Гаусса. Для нього не існує аналітичного рішення. Його значення представлено 

в таблицях. Якщо провести інтегрування в межах від 0 до ∞, отримаємо: 

                                                                                  

                                                    
2

0

2 
 


 de

,                                        (4.6) 

 

Рішення, відповідне граничним умовам при ХТО можна отримати 

відповідним вибором коефіцієнтів А і В. При τ=0 C=Cх  для x→∞; при τ=0 

C=Cо для х=0. 

Підставляючи умови, що визначають граничні і початкові значення 

рішення в загальне рівняння (4.6), визначимо постійні інтегрування: 
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                                                     BACх 
2


                                           (4.7)       

                                                     Со=В. 

         Тоді 

                                                 


)(2 0 õCC
A


 .                                         (4.8) 

 

Поточне значення концентрації вуглецю буде визначатися наступною 

залежністю: 

                                       


)2/(
22

)(

Dtx

o

õoo deCCCC 




,                       (4.9) 

де )2/( Dtx = const. 

 

Таким чином, при дифузії в напівобмежений  зразок (0<x<) з нульовою 

початковою концентрацією С(x,0)=Со=0 через поверхню (x=0), на якій 

підтримується постійна концентрація СS, що не залежить від часу С(0,τ)=СS, 

розподіл концентрації описується наступним рівнянням [146, 147]: 

 

                            












D

x
erfcxc S

2
1),( ,                                 (4.10) 

 

де функція помилок  erf  визначається наступним рівнянням [146]: 

 

                               𝑒𝑟𝑓𝑧 =
2

√𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝜉2) 𝑑𝜉

𝑧

0
 .                       (4.11) 

 

Тоді основною розрахунковою формулою процесу дифузії при цементації 

буде залежність: 
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2/1

2 tD

x
erf

CC

CC

so

sx
 .                           (4.12) 

 

Гранична умова третього роду найбільш достовірно описує реальний 

процес переносу маси від поверхні металу при ХТО [146]: 

 

 0)(  SCCk
x

c
D



, для x=0  (4.13) 

де k – константа швидкості дифузійного процесу, що відбувається на 

поверхні деталі. 

 

На прикладі цементації сталі 25ХГТ для розрахунків приймаємо 

концентрацію вуглецю: Со=0,28 %, що відповідає вмісту вуглецю в сталі; на 

поверхні - СS=1,24 %, згідно результатів спектрометричного аналізу; Сх – 

концентрація вуглецю на відстані х від поверхні; D – коефіцієнт дифузії 

вуглецю у γ-металі; τ – час насичення – 12 годин (43200 с). 

Для знаходження залежності ефективного коефіцієнта дифузії від 

температури використовували рівняння Арреніуса [146]: 

                                        

                                                   𝐷 = 𝐷0 · exp (−
𝚀

𝑅𝑇
),                                 (4.14) 

 

 де D0 – передекспоненціальний коефіцієнт, що не залежить від 

температури, м/с2;  

Q – енергія активації процесу дифузії, Дж/моль; 

T – абсолютна температура, К; 

R – універсальна газова постійна, рівна 8,31 Дж/(моль·К).  

Отримуємо  D = 1,27557 м2/с; при T=930 ºС = 1203 К. 

Для потенціалу середовища при С=1,24 % і часу витримки τ=43200 с     
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(12 год) розрахунковим шляхом за рівнянням (4.10) отримуємо зміну 

концентрації вуглецю в сталі 25ХГТ після цементації в твердому 

карбюризаторі при T=930 ºС, (рис. 4.2) по глибині цементованого шару [148]. 

 

 

Рис.  4.2. Розрахунковий розподіл вуглецю по глибині шару в сталі 25ХГТ 

після цементації в твердому карбюризаторі при 930 ºС, протягом 12 годин. 

 

За допомогою рівняння (4.12) розрахуємо кінетику утворення 

дифузійного шару в сталі 25ХГТ при цементації (рис. 4.3). На рис. 4.3 показані 

розрахункові значення глибини цементованого шару в сталі 25ХГТ, в 

залежності від температури цементації. З нього випливає, що при температурі 

цементації глибина цементованого шару 0,8-0,85 мм досягається за 12 годин.  

 

 

Рис. 4.3. Кінетика росту дифузійного шару в сталі 25ХГТ при цементації 
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в твердому карбюризаторі при 930 ºС протягом 12 годин 

З використанням рівняння (4.11) побудовані кінетичні криві формування 

цементованого шару, для різних температур цементації від 920 ºС до 980 ºС 

(рис. 4.4). Як і слід було очікувати, чим вище температура цементації, тим 

швидше збільшується глибина цементованого шару. 

 

 

Рис. 4.4. Кінетика росту дифузійного шару при цементації сталі 25ХГТ 

при різних температурах 

 

Графік розрахункової залежності коефіцієнта дифузії вуглецю в аустеніт 

від температури цементації D=f(T) представлений на рис. 4.5. 

Для підтвердження адекватності побудованої моделі формування 

дифузійного шару при цементації реального процесу насичення вуглецем, 

проведено пошаровий аналіз хімічного складу насиченого шару. 

За допомогою пошарового хімічного аналізу цементованих зразків сталі 

25ХГТ (шар знімався через кожні 0,1 мм) були отримані дані про реальний 

розподіл вуглецю від поверхні до їх серцевини, криві яких приведені на  
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рис. 4.6. 

 

Рис. 4.5. Вплив температури цементації на коефіцієнт дифузії вуглецю D 

у γ- твердому розчині 

 

 

Рис. 4.6. Розрахунковий та експериментальний розподіл вуглецю і 

мікротвердості по глибині насиченого шару зразків сталі 25ХГТ після 

цементації при 930 ºС-950 ºС протягом 12 годин і плазмового гартування від 
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~1200 ºС-1300 ºС 

З графіка видно, що реальний вміст вуглецю незначно відрізняється від 

розрахункового (на глибині 0,2-0,6 мм), причому наші експериментальні 

результати відповідають даним робіт [146, 147]. 

Підвищення вмісту вуглецю призводить до зниження точки Мп і 

зростання вмісту Азал в структурі цементованої сталі. При цьому, Азал є 

високовуглецевим, що відбивається на високих показниках мікротвердості. 

Мікротвердість корелює з експериментально визначеним вмістом 

вуглецю і плавно знижується по глибині шару з 7500 МПа (на поверхні) до 

4600 МПа разом з його зменшенням з ~1,24 % до 0,28 %. Це пов'язано зі 

зменшенням концентрації вуглецю в мартенситі і зменшенням в структурі 

частки карбідів. 

 Незначну відмінність в ході теоретичних і експериментальних кривих 

розподілу вуглецю, можна пояснити більш високою швидкістю відновлення 

вуглецевого потенціалу на поверхні зразків з твердого карбюризатора. Іншою 

причиною може бути вплив легуючих елементів, особливо хрому і титану, в 

сталі 25ХГТ, які мають більшу спорідненість до вуглецю, ніж залізо, і таким 

чином, зменшують його термодинамічну активність [1-3, 6]. 

Зміну вмісту вуглецю по глибині цементованого шару, визначену 

експериментальним шляхом, можна представити у вигляді квадратичного 

полінома, що апроксимує експериментальні залежності концентрації (з 

відповідним коефіцієнтом кореляції R):  

 

                                С = -0,0005h2 - 0,0653h + 1,3807                             (4.15) 

R² = 0,99, 

де С – концентрація вуглецю, %; 

h – глибина цементованого шару, мм. 

 

Досить високий коефіцієнт кореляції (R) свідчить про найбільш близьку 

апроксимацію експериментальної залежності і розрахункової. 
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Адекватність отриманої моделі (4.12) розраховували за допомогою 

критерію Фішера. Fрозрах. Отримали  Fрозрах.=59,5, Fтабличн. = 4,84. Так як Fрозрах. 

≥Fтабличн., то модель являєтся значущою і адекватною. 

Представляло також інтерес дослідження реального розподілу легуючих 

елементів по глибині цементованого шару дослідженої сталі, так як це впливає 

на фазово-структурний склад, метастабільність аустеніту, що в свою чергу 

визначає показники зносостійкості. 

Досліджено розподіл хімічних елементів за допомогою скануючого 

електронного мікроскопу JEOL JSM-5510LV по глибині цементованого шару 

сталі 25ХГТ після цементації при температурі 930 ºС протягом 12 годин та 

плазмового гартування при 1200-1300 ºС (рис. 4.7). Цей аналіз показав, що  на 

поверхні зразка, вміст легуючих елементів (Ti, Cr, Mn) трохи нижчий, ніж в 

глибині, на відстані 0,8-0,9 мм від поверхневого шару.  

Це можна пояснити мікрооплавленням при плазмовому нагріванні при 

1200-1300 ºС і можливим вигоранням або випаровуванням елементів. 

Хімічний мікрорентгеноспектральний аналіз проводився з кроком 

0,05 мм на глибину 1,0 мм від поверхні (рис. 4.8). Було визначено розподіл 

вмісту вуглецю та легуючих елементів по глибині цементованого шару.  

Підвищена температура плазмового нагріву під гартування (фактично з 

середнім оплавлюванням) використовувалася з метою отримати найбільшу  

кількість  Азал, який визначає метастабільність структури навуглецьованого 

шару. Від поверхні до глибини 0,3-0,4 мм в цементованій сталі 25ХГТ 

міститься 1,2-0,9 % вуглецю (див. рис. 4.8), що призводить до утворення після 

плазмової обробки підвищенної кількості Азал (60-67 %) (рис. 4.9). Далі по 

глибині зміцненого шару вміст вуглецю плавно знижується до 0,3-0,2 %. 

Як видно з рис. 4.8, на поверхні зразка вміст легуючих елементів (Ti, Cr, 

Mn) трохи нижчий, ніж в глибині, на відстані 0,8-0,9 мм від поверхневого 

шару.  
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а) 

 
б) 

Рис. 4.7. Схема локального хімічного складу цементованого шару сталі 

25ХГТ (а) і рентгенівський спектр хімічних елементів в точці 1 (б) після 

плазмової обробки при ~1200 ºС-1300 ºС 
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Рис. 4.8. Розподіл легуючих елементів і вуглецю по глибині 

цементованого шару в сталі 25ХГТ після плазмового гартуванні при ~1200 ºС-

1300 ºС 

 

Мікроструктура цементованої і плазмово-зміцненої сталі вивчалася по 

глибині зміцненої зони в напрямку до незміцненої серцевини (див. рис. 4.9).  

Методом січних визначали процентний вміст структурних складових, 

який наведено в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Розподіл структурних складових по глибині цементованого шару сталі 

25ХГТ після плазмового гартування при ~1200 ºС-1300 ºС 

h, мм 0 0,4 0,8 1,2 1,6 

А, % 67 49 31 11 0 

М, % 26 45 69 89 100 

К, % 7 6 0 0 0 
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Поверхня 

 
 

 

 

 
 

 

  
   до серцевини   

  Рис. 4.9. Зміна мікроструктури і мікротвердості по глибині 

цементованого шару сталі 25ХГТ після плазмової обробки при ~1200-1300 ºС 

без оплавлення, х800 (цифри на фотографіях показують глибину 

цементованого шару) 

 

Наявність карбідної фази (6-7 %) спостерігається тільки на поверхні і до 

глибини 0,4 мм, тому що там надлишок вуглецю зв'язується у вигляді карбідів. 

Починаючи від глибини ~0,6 мм, вміст вуглецю в цементованому шарі 

приблизно відповідає його розчинності в аустеніті при нагріванні під 

гартування, тому карбіди не утворюються, або розчинені. 
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П 3. Зниження мартенситних точок Мп та Мк під впливом вуглецю і їх 

розподіл по товщині шару (див. рис. 4.1). 

Знаючи вміст вуглецю і легуючих елементів по глибині цементованного 

шару, можна прогнозувати утворення різних фазово-структурних станів. 

Одним з показників здатності Азал перетворюватися в мартенсит, являється 

температура початку мартенситного перетворення (точка Мп) [149-151], яка, в 

свою чергу, визначається хімічним складом переохолодженого аустеніту [10, 

151, 152]. Відомий ряд формул, які зв'язують положення точки Мп і хімічний 

склад сталі. Згідно з даними роботи [153] залежність вмісту залишкового 

аустеніту (Азал) в структурі гартованої сталі від положення мартенситної точки 

Мп і температури То, до якої сталь охолоджується в процесі гартування, може 

бути представлена у вигляді рівняння Коістена-Марбургера: 

 

                                          Азал=𝑒−0,011∙(Мп−Т0).                              (4.16) 

                                                     

Використовуючи вказане рівняння (4.16), фактичний розподіл вмісту 

вуглецю по глибині цементованого шару і легуючих елементів в твердому 

розчині (визначені за допомогою хімічного аналізу), а також емпіричну 

залежність температури Мп від вмісту (% мас) вуглецю і легуючих елементів 

в твердому розчині [6, 10, 153] 

 

МП = 520 – 320%C – 50%Mn – 30%Cr - 20(%Ni + %Mo) - 5(%Cu + %Si), (4.17) 

 

будували залежності вмісту залишкового аустеніту і мартенситу в структурі 

цементованої і плазмовозагартованої сталі 25ХГТ від концентрації вуглецю з 

урахуванням впливу Cr, Mn, Ni і Cu в твердому розчині по глибині 

цементованого шару (рис. 4.10). З побудованих моделей видно, що змінюючи 

температуру нагріву під гартування можна впливати на розчинення вуглецю в 

аустеніті, положення точки Мп і розподіл фазово-структурних складових по 

глибині цементованих шарів конструкційних сталей (рис. 4.11). 
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а) 

 
б) 

Рис. 4.10. Зміна положення точки Мп, вмісту вуглецю (а) і вмісту Азал., 

визначені розрахунковим і експериментальним шляхом (б) за глибиною 

цементованого шару в сталі 25ХГТ після плазмового гартування при ~1200 ºС-

1300 ºС 
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Рис. 4.11. Розподіл положення точки Мп, кількості Азал та градієнтна зміни 

мікроструктури по глибині цементованого шару сталі 50Г після гартування від 

різних температур  
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П 4. Зміна вмісту фаз (М, Азал, К) в структурі цементованого шару (див. 

рис. 4.1) після гартування з будь-якої температури, залежить від повноти 

розчинення карбідних фаз і протікання мартенситного перетворення. 

Для експериментального підтвердження отриманих залежностей 

розподілу вуглецю і зазначених вище фаз на отриманих ділянках по глибині 

мікроструктури цементованого шару металографічним методом січних, 

визначалася кількість Азал (рис. 4.10, б). 

Експериментально визначений вміст Азал виявився  нижче розрахункового 

на 7 % на поверхні, а після глибини 0,4 мм в 1,5-2 рази вище. Методом 

регресійного аналізу встановлено, що залежно положення точки МП, вміст 

вуглецю (С, %) і кількість Азал (%) по глибині цементованого шару (h, мм) 

(рис. 4.10) описуються наступними поліномінальними  рівняннями регресії:  

 

                                    МП = 0,1079h2 + 16,645h + 29,18                                (4.18) 

R² = 0,9724 

 

                                       C = -0,0003h2 - 0,052h + 1,3026                               (4.19) 

R² = 0,9724 

 

                                      Азал = -0,5169h2 + 3,3166h + 55,13                           (4.20) 

R² = 0,9237. 

 

При цьому, спостерігається високий рівень адекватності результатів 

розрахунку реальних процесів насичення вуглецем і формування структури 

при цементації зразків, що характеризується високими коефіцієнтами 

кореляції R²=0,92-0,97. 

Чим вище температура нагрівання під гартування, тим більше вуглецю 

переходить у γ-твердий розчин, отже, точка початку мартенситного 

перетворення Мп знижується в більшому ступені, а кількість залишкового 

аустеніту в структурі сталі зростає. При плазмовому гартуванні зразків від 
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1200 ºС-1300 ºС γ-твердий розчин цементованого шару характеризується 

найбільшим ступенем насичення вуглецем, за рахунок повного розчинення 

карбідів цементитного типу. У поверхні спостерігається утворення 

максимальної (до ~60 %) кількості залишкового аустеніту. За глибиною шару 

вміст залишкового аустеніту закономірно зменшується. 

П. 5. Диференційована градієнтна зміна мікроструктури по товщині шару 

(див. рис. 4.1). 

Зміна вмісту вуглецю, що визначає зміну точки Мп, викликає 

диференційовану градієнтну зміну мікроструктури по товщині цементованого 

шару. Воно полягає в зосередженні вуглецю безпосередньо біля поверхні і 

монотонному зменшенні вмісту Азал від максимального значення 60-67 % до 

0 % при збільшенні кількості мартенситу гарту від 26 % на поверхні до 100 % 

на глибині 1,6 мм (рис. 4.9). 

П. п. 6 и 7. Ступінь метастабільності Азал  і кінетика його ´ ДМПЗ 

(див. рис. 4.1). 

У свою чергу, як надійно встановлено для легованих сталей з різним 

співвідношенням мартенситу гарту і Азал [11], від цього співвідношення 

залежить ступінь метастабільності Азал, яка визначає кінетику ´ ДМПЗ. 

Однак, стосовно до градієнтної зміни кількості Азал по товщині цементованого 

шару, ступінь його метастабільності визначатиме можливість і обсяг 

протікання ´ ДМПЗ при зношуванні по мірі просування фронту зносу по 

товщині. Звичайно, що процес самозміцнення буде посилюватися наклепом 

Азал і мартенситу гарту при  мікропластичній деформації мікрооб'ємів металу, 

а також перерозподілу напружень в зв'язку з утворенням мартенситу 

деформації. Ці чинники представляються позитивними в ефекті 

самозміцнення  і підвищенні зносостійкості в процесі зношування, які його 

доповнюють [26]. 

П. 8. Зміна мікроструктури металу, що зношується (див. рис. 4.1).  

Всі описані вище процеси і, перш за все, протікання ´ ДМПЗ істотно 

змінюють мікроструктуру цементованого шару в зоні зношування, перш за 
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все, збільшуючи вміст мартенситу деформації, що поступово утворюється. Це 

підтверджено експериментальними дослідженнями, наведеними в розділах 3 і 

5. Слід зауважити, що мартенсит деформації значно відрізняється від 

мартенситу гарту більш високою дисперсністю, більшою величиною  

мікронапруг, щільністю дислокацій і твердістю [11, 26]. Сам процес ´ 

ДМПЗ супроводжується релаксацією  мікронапруг, що так само сприяє 

підвищенню зносостійкості. Раніше авторами [11, 29, 72, 149] було 

встановлено, що на ´ ДМПЗ витрачається значна частина механічної 

енергії, що підводиться і менша її частка залишається на руйнування. Все це в 

сукупності викликає додаткове самозміцнення і підвищення опору 

зношування і зносостійкості (П. 9, рис. 4.1) і, як результат, підвищення 

довговічності виробів (П. 10, рис. 4.1). 

По мірі зношування, паралельно з описаними вище процесами позитивної 

зміни структури цементованого шару відбувається поступове просування 

фронту зносу вглиб шару, хоча і зі значно меншою швидкістю, ніж в 

стабільних фазово-структурних станах, з огляду на реалізації описаних вище 

ефектів самозміцнення і релаксації напружень. В результаті, в описані вище 

процеси втягуються нові мікрооб'єми метастабільного металу, і процес 

деформаційного самозміцнення і підвищення зносостійкості багаторазово 

повторюються. Хоча, слід очікувати деяке уповільнення розвитку ´ ДМПЗ 

в зв'язку зі зменшенням кількості Азал та його наклепом, що підвищує ступінь 

його стабільності. Тим часом, в цілому описані вище позитивні процеси 

суттєво збільшують експлуатаційний ресурс цементованих деталей.  

Таким чином, розроблений алгоритм причинно-наслідкових 

взаємозв'язків і побудована фізико-математична модель процесів насичення 

вуглецем шарів низьковуглецевих конструкційних сталей при цементації і 

регулювання градієнтного розподілу фазово-структурних модифікацій по їх 

товщині, дозволяють використовувати їх в досягненні метастабільних станів 

Азал, що реалізують γ→αʹ ДМПЗ, за рахунок вибору технологій термічної 

обробки. 
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4.2. Аналіз зв'язку зносостійкості, шорсткуватості поверхні і параметрів 

гартування цементованих конструкційних сталей 

 

Так як багато деталей машин працюють в умовах інтенсивного 

зношування і тертя, яке протікає у вигляді відділення частинок за рахунок 

багаторазової зміни напруги і деформації в місцях контакту поверхонь, що 

труться, представляло інтерес вивчити взаємозв'язок інтенсивності 

зношування з геометричними параметрами нерівностей поверхні деталей, що 

зношуються.  

Під впливом цементації і подальшого гартування в поверхневих шарах 

сталей відбувається модифікування структури і фазового складу, як наслідок, 

змінюються фізико-механічні властивості поверхні. Зміцнюючий ефект 

цементації досягається за рахунок істотного твердорозчинного механізму 

зміцнення, підвищенням вмісту вуглецю, наведенням залишкових напружень 

стиску в поверхневому шарі, а також високої твердості поверхні 59-62 HRC; 

при цьому зберігається в'язка серцевина твердістю 32-40 HRC [9, 154]. Так 

само підвищення вмісту вуглецю в поверхневому шарі сприяє збільшенню 

кількості залишкового аустеніту після гартування, здатного до ´ ДМПЗ 

[21, 29, 155].  

Відомо [65, 154], що найбільш часто використовуваними геометричними 

характеристиками поверхні, які труться, є висотні показники шорсткості: 

середнє арифметичне відхилення профілю Ra, висота нерівностей профілю Rz, 

найбільша висота нерівностей профілю Rmax (ГОСТ 25142-82).   

При дослідженні процесів зношування модифікованого шару актуальним 

є знаходження кореляційного зв'язку для зносостійкості і характеристик 

геометрії контактних поверхонь. 

Дослідні зразки із сталей 25 і 50Г були оброблені і випробувані на 

зношування за методикою, описаною в розділі 2. Структура шару, 

модифікованого цементацією і гартуванням,  складається переважно з 

залишкового аустеніту, мартенситу і карбідів (див. розділ 3), які визначають 
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поверхневі властивості деталі - інтенсивність і рівномірність зношування 

зміцненої поверхні, її шорсткість. Шорсткість побічно характеризує складні 

процеси, що протікають в поверхневих шарах досліджуваних зразків і 

реальних деталей з урахуванням метастабільності структури і розвитку 

мартенситного перетворення.  

Профілі поверхонь зношування в 3D-зображеннях представлені на 

рис. 4.12.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.12. 3D-профілограми зношених поверхонь зразків з цементованої 

сталі 50Г після гартування від температури 900 ºС (а), від температури 1000 ºС 

(б) і відпуску при 200 ºС 
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Перетин поверхні, перпендикулярною до неї площиною, дає уявлення 

про профіль її рельєфу: про кількість, форму і величину виступів і западин 

нерівностей. Двовимірне зображення рельєфу показано на рис. 4.12 під 

поверхнею зношування.  

За допомогою пакету «Аналіз даних» в Microsoft Excel розраховані 

статистичні характеристики висоти профілю y, представлені в табл. 4.2. 

Середнє арифметичне Rа відхилень профілю зносу yi в межах базової довжини 

l (мкм),  знаходиться в межах Rа=5-13 мкм після цементації і гартування від 

температури 1000 ºС і відпуску при 200 ºС [156]. 

Найменші показники Rа=5,72 і Rа=6,76 мкм відповідають сталям 50Г и 25 

гартування від температури 1000 ºС і відпуску при 200 ºС.  

Такі показники пояснюються оптимальною мікроструктурою, що 

складається з мартенситу, карбідів і метастабільного Азал [11, 22, 23, 155, 157-

159].  

Для медіани спостерігається співвідношення: Ме≈уср.≈Rа. Модальні 

значення для максимальних Rа істотно перевершують середні арифметичні 

висот профілю, наприклад, після плазмового гартування сталі 25 Rа=13,25; 

Мо=24,87 мкм.  

Чим менше стандартна помилка, тим більше достовірною є оцінка 

параметру. Що стосується стандартного відхилення, то σmax=7,68 мкм 

отримано для сталі 25 після плазмового гартування від 1200-1400 ºС. 

Ексцес Ex показує «гостроту піку» розподілу. Після всіх варіантів 

термічної обробки Ex<0 свідчить про те, що розподіл значень шорсткості 

плосковершинний, виняток становить гартування від 900 ºС і відпуск при 

200 ºС сталі 25. Асиметрія As>0 підтверджує несиметричність профілю 

зношування (права гілка довше). Мінімальний висотний показник шорсткості 

ymin =0,004 мкм має місце після гартування від 1000 ºС і відпуску при 200 ºС 

для обох марок сталі, а максимальний ymax = 25,12 мкм – після гартування 

плазмою зразків зі сталі 25 при 1200-1400 ºС. Цій же обробці відповідає 

максимальний інтервал I = ymax - ymin = 25,12. 
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Таблиця 4.2  

Результати статистичного аналізу висотних показників шорсткості 

сталей 25 і 50Г після цементації і гартування від різних температур  

(з відпуском 200 ºС) 

Статистична 

характеристика 

Сталь 25 Сталь 50Г 

Температура гартування 

900 ºС 1000 ºС 

ПГ*: 

1200-

1300 ºС 

900 ºС 1000 ºС  

ПГ*: 

1200-

1300 ºС 

Середнє (Rа) 9,10 6,76 13,00 9,86 5,72 7,63 

Стандартна помилка 

(σx) 
0,08 0,08 0,14 0,08 0,06 0,09 

Медіана (Ме) 13,43 7,02 10,43 9,44 5,78 6,58 

Мода (Мо) 16,44 7,76 24,87 8,8 7,30 8,71 

Стандартне відхилення 

(σmax) 
4,65 4,09 7,68 4,55 3,44 4,97 

Дисперсія вибірки (D) 21,62 16,77 58,92 20,67 11,86 24,67 

Ексцес (Ex) 0,07 -0,57 -1,26 -0,29 -0,73 -0,45 

Асиметрія (As) -0,52 0,58 0,18 0,15 0,23 0,69 

Інтервал (I) 22,43 15,12 25,1 21,49 14,24 19,83 

Мінімум (ymin) 0,005 0,004 0,02 0,02 0,004 0,008 

Максимум (ymax ) 22,44 15,12 25,12 21,51 14,24 19,84 

Рахунок 3830 2968 3000 3042 2987 3024 

Рівень надійності 

(95,0 %) 
0,15 0,15 0,28 0,16 0,12 0,18 

*ПГ: плазмове гартування 
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Слід зазначити великий обсяг даних (~3000), узятих для дослідження і 

опису за допомогою інструменту «Описова статистика пакету «Аналіз даних». 

Режими обробки, результати випробувань на зношування і параметри 

шорсткості поверхні цементованих сталей 25 і 50Г наведені в табл. 4.3.  

 

Таблиця 4.3  

Коефіцієнт відносної абразивної зносостійкості (εа) і вертикальні 

характеристики профілю (Ra, Rz Rmax) сталей 25 і 50Г після цементації і 

гартування від різних температур (з відпуском 200 ºС)  

Режим 

термообробки  

Сталь 25 Сталь 50Г 

Температура гартування 

900 ºС 1000 ºС 

ПГ: 

1200-

1300 °С  

900 ºС 1000 ºС 

ПГ:  

1200- 

1300 °С 

Коефіцієнт 

відносної 

зносостійкості εа 

 

2,6 

 

3,2 

 

1,6 

 

3,1 

 

4,2 

 

1,8 

Середнє 

відхилення 

профілю Ra, мкм 

9,1 6,8 13,0 9,9 5,7 7,6 

Висота нерівностей 

профілю Rz, мкм 
40,7 24,8 50,0 40,7 26,1 37,0 

Найбільша висота 

нерівностей 

профілю Rmax, мкм 

61,9 33,0 79,5 52,7 38,5 56,9 

* ПГ: плазмове гартування 

 

На рис. 4.13 наведені залежності для абразивної зносостійкості εа і 

середньої шорсткості Ra зношених поверхонь зразків із сталей 25 (а) і 50Г (б) 

після цементації і гартування від різних температур.  
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а) 

 

б) 

Рис. 4.13. Вплив температури гартування на абразивну зносостійкість (εа) 

і шорсткість зношеної поверхні (Rа) цементованих сталей 25 (а) и 50Г (б) після 

різних температур гартування 
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Апроксимуючі криві залежності зазначених характеристик від 

температури гартування (Т) і коефіцієнти кореляції (R) для сталі 25:  

 

                                  Ra= 4,3·Т2 - 15,01·Т + 19,9; R² = 1;                       (4.21) 

 

                                   εа = -1,1·Т2 + 3,9·Т - 0,2; R² = 1.                           (4.22) 

 

Для сталі 50Г: 

 

                                 Ra = 3,0·Т2 - 13,2·Т + 20,0; R² = 1;                         (4.23) 

 

                                  εа= -1,8·Т2 + 6,4·Т - 1,5; R² = 1.                             (4.24) 

 

Слід зазначити немонотонний характер цих залежностей. Вид 

залежностей εа=f(Т) и Ra=f(Т) повністю протилежний - високим значенням 

зносостійкості (εа) відповідають низькі значення середніх арифметичних 

відхилень профілю Ra і навпаки [160]. Таким чином, шорсткість зношеної 

поверхні, мікроструктура і зносостійкість деталей мають між собою тісний 

зв'язок, як це встановлено в роботі [161]. 

На рис. 4.14 наведені залежності середньої шорсткості (Ra), розмаху 

відхилень (Rz) і найбільшої висоти профілю (Rmax) зношених поверхонь, від 

температури гартування цементованих сталей. 

Як видно, має місце однакова тенденція зміни характеристик морфології 

профілю зношування, найменші їх значення відповідають цементованим 

сталям  після гартування від 1000 ºС і відпуску при 200 ºС: для сталі 25 – 

Rа=6,8, Rz=24,8 та Rmax=33,0 мкм і для сталі 50Г – Rа=5,7, Rz=26,1 та Rmax= 

38,5 мкм.  

Мінімальне значення параметрів Rа и Rz, а, отже, більш плавне і 

рівномірне зношування можна пояснити оптимальною структурою - 

мартенсит+цементит+метастабільний залишковий аустеніт (Азал) (рис. 4.15).  
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а) 

  

б) 

Рис. 4.14. Характеристики шорсткості зношених поверхонь зразків 

цементованих сталей 25 (а) і 50Г (б) після різних температур гартування  
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а) 

  

б) 

Рис. 4.15. Мікроструктура цементованих сталей 25 (ліворуч) і 50Г 

(праворуч) після гартування при різних температурах (відпуск 200 ºС): 900 ºС 

(а); 1000 ºС (б) 

 

Після цементації, як в поверхневому шарі, так і по глибині зміцненого 

шару, після обробок концентрація вуглецю підвищена, що викликає зниження 

мартенситних точок Мп и Мк і утворення ≈30-50 % Азал. В процесі абразивного 

впливу при зношуванні, Азал, внаслідок ′ ДМПЗ в тонкому поверхневому 

шарі, частково перетворюється в мартенсит деформації [3, 22, 23, 65, 162]. 

Відбувається деформаційне самозміцнення цього шару і в міру його 

зношування ДМПЗ поширюється на нижні шари. 

Найбільші значення параметрів шорсткості мають місце після цементації, 

гартування від 900 ºС і відпуску при 200 ºС, а також плазмового гартування від 

1200 ºС. 
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Після гартування від 900 ºС в сталі 25 спостерігається змішана структура 

мартенситу і трооститу та сітка вторинного цементиту (рис. 4.15, а), що різко 

збільшує крихкість (Rа≈9,1 мкм, Rа≈9,9 мкм для сталі 25 і 50Г, відповідно). 

Після плазмового гартування сталі від 1200 ºС зношування зразків 

відбувається нерівномірно, є відколи, різкі виступи і западини, що негативно 

впливає на показники шорсткості (Rа≈13,0 мкм, Rа≈7,6 мкм для сталі 25 і 50Г, 

відповідно). 

На рис. 4.16 представлено взаємозв'язок між коефіцієнтом відносної 

абразивної зносостійкості εа і показниками профілю поверхонь зношення Ra, 

Rz Rmax у вигляді математичних моделей лінійного виду. З них видно, що зі 

збільшенням зносостійкості εа залежно для Ra, Rz Rmax мають регресійний 

характер [160]. 

Апроксимуючі криві залежності зазначених характеристик від абразивної 

зносостійкості (εа) і коефіцієнти кореляції для сталі 25 наступні:  

 

                                         Rmax = -27,9εа + 126,9; R² = 0,92;                           (4.25) 

 

                                            Rz = -15,1εа + 75,8; R² = 0,91;                             (4.26) 

   

                                            Ra = -3,9εа + 19,2; R² = 0,99.                               (4.27) 

 

Для сталі 50Г аналогічні рівняння наступні: 

 

                                      Rmax = -7,5εа + 72,2; R² = 0,89;                          (4.28) 

 

                                      Rz = -4,3εа + 47,6; R² = 0,45;                             (4.29) 

 

                                        Ra = -0,7εа + 9,9; R² = 0,12.                             (4.30) 
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а)  

 
б) 

Рис. 4.16. Взаємозв'язок коефіцієнту відносної абразивної зносостійкості 

εа і показників профілю Ra, Rz Rmax модифікованих цементацією поверхонь 

зношених зразків сталей 25 (а) і 50Г (б) 
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Коефіцієнт кореляції при апроксимації встановлених взаємозв'язків для 

цементованої сталі 25 змінюється в досить високому рівні і вузькому діапазоні 

R2=0,92÷0,99≈1. Для цементованої сталі 50Г має місце ослаблення 

кореляційного зв'язку характеристик шорсткості і зношення контактних 

поверхонь, особливо для залежності Ra=f(εа) (R
2=0,12÷0,89).  

За рахунок утворення в поверхневому шарі Азал, здатного до γ→α' ДМПЗ, 

шорсткість поверхні тертя незначно знижується. Відношення висоти 

нерівностей до їх радіусу, при цьому також буде зменшуватися. Внаслідок 

цього, при роботі в абразивних умовах, абразивні частинки будуть менше 

деформувати поверхневі шари цементованого шару деталі. У разі відколів, 

буде спостерігатися менше гострих країв і сполучена деталь буде менше 

піддаватися дряпанню [163]. 

Таким чином, встановлено взаємозв'язок інтенсивності зношування з 

шорсткістю зношеної поверхні, мінімальні значення якої спостерігаються 

після гартування цементованих сталей 25 і 50Г від 1000 ºС і низького відпуску. 

Зношування зміцненої поверхні відбувається більш плавно і рівномірно за 

рахунок присутності в цементованій структурі підвищеного вмісту Азал, 

здатного до мартенситного ′ ДМПЗ. 

 

4.3. Розробка математичних моделей впливу вуглецю на мікротвердість і 

коефіцієнт відносної зносостійкості цементованих конструкційних сталей 

 

На підставі аналізу отриманих даних, були розроблені математичні 

моделі, які в кількісному вигляді відображають залежність впливу різних 

показників на механічні властивості досліджених цементованих 

конструкційних сталей. 

4.3.1. Розробка математичних моделей впливу цементації на 

мікротвердість і зносостійкість цементованої конструкційної сталі 25ХГТ. 

До основних факторів, що впливають на мікротвердість та адгезійну 

зносостійкість цементованого шару, можна віднести вміст вуглецю, кількість 
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Азал і глибину зміцненого шару. Тому, мікротвердість і зносостійкість 

визначалися для випадку цементації при 930 ºС, протягом 12 годин і 

подальшою плазмовою обробкою при 150 ºС на різній глибині цементованого 

шару (після послідовного шліфування з кроком 0,1 мм) (див. розділ 5). 

Базуючись на отриманих результатах, за допомогою інженерно-

наукового пакету  Statistica 6.0 для цементованої сталі 25ХГТ в стані 

плазмового гартування при ~1200 ºС-1300 ºС, були отримані рівняння регресії, 

що зв'язують мікротвердість і εТ з кількістю Азал і вмістом вуглецю по глибині 

зміцненого шару. Ці рівняння мають вигляд: 

 

HV =2565,710+201,197[Азал]+5016,730[С]-144,361[Азал][С]- 

                                          -68,854[Азал][h][C];                                         (4.31) 

 

              εТ =1,6-0,2[С]-0,1[h][ Азал]-0,2[h][C]+0,1[h][Азал][С],              (4.32) 

 

де [Азал] – вміст залишкового аустеніту, %; 

[h] – глибина в межах цементованого  шару, м; 

[C] – вміст вуглецю, %. 

 

У першому випадку рівняння показує позитивний вплив вмісту Азал і 

вуглецю на мікротвердість; негативно впливає парна взаємодія Азал і вуглецю, 

а також з h. У другому випадку рівняння показує негативний вплив окремо Азал 

і С по глибині зміцненого шару на εТ, але спільний вплив цих факторів є 

позитивним. 

Перевірка адекватності отриманої моделі в інженерно-науковому пакеті 

Statistica 6.0 виконувалася з використанням методу комп'ютерних 

експериментів - генераторів випадкових чисел. Отримані частотні розподілу 

для HV и εТ  наведені на рис. 4.17.

  

Експериментальні значення характеристик частотного розподілу 

складають: HV(серед)=8421 МПа, SHV=1239 МПа и εТ(серед)=3,69, SεТ=1,89.  
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а) 

 

б) 

Рис. 4.17. Частотні криві розподілу мікротвердості (а) та зносостікості (εТ) 

(б) для цементованої сталі 25ХГТ після плазмової обробки при ~1200 ºС-

1300 ºС, побудовані за експериментальними даними і даними математичної 

моделі. 
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За математичної моделі, значення характеристик частотного криві 

розподілу складають: HV(серед)=8178 МПа, SHV=1199 МПа и εТ(серед)=4,16, 

SεТ=1,53. Порівняння експериментального і розрахункового розподілу 

мікротвердості та адгезійної зносостійкості дає досить точну відповідність 

основних характеристик. На цій підставі можна зробити висновок про досить 

високий ступінь адекватності розробленої математичної моделі, що дає 

підставу для її використання при аналізі впливу Азал і вуглецю на 

мікротвердість та εТ цементованих шарів.  

Найбільш поширеним підходом до математичного моделювання, який 

застосовується на практиці, є побудова діаграм розсіювання парної взаємодії 

в умовах одночасних змін числових значень всіх параметрів. На рис. 4.18 

наведені діаграми розсіювання парної взаємодії мікротвердості і кількості Азал. 

На рис. 4.19 наведені діаграми парної взаємодії εТ і вуглецю (б) . Саме такі 

залежності, які встановлюються за допомогою традиційних методів 

регресійного аналізу, дозволяють порівняти експериментальні дані і 

результати комп'ютерних розрахунків з використанням розроблених 

математичних моделей. 

Методом такого порівняння є визначення сумарного ефекту окремих 

показників, на підставі чітких закономірностей їх окремого впливу, яке 

встановлено за допомогою розроблених математичних моделей. Збіг 

комп'ютерного моделювання з висновками традиційного регресійного аналізу 

буде свідчити про фізичне обґрунтування  регресійних моделей, які 

використовують.  

Показано практично повний збіг експериментальних діаграм розсіювання 

парної взаємодії (мікротвердості і Азал) (εТ і С), отриманих методом побудови 

діаграм розсіювання парної взаємодії, в умовах одночасних змін числових 

значень всіх параметрів зі статистичними залежностями, розрахованими на 

підставі отриманих регресійних моделей в умовах одночасної зміни всіх 

незалежних змінних. Це порівняння можна розглядати як додаткове 

підтвердження їх високої адекватності. 
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Рис. 4.18. Діаграми розсіювання парної взаємодії мікротвердості та вмісту 

Азал: експериментальні дані та дані комп'ютерної моделі 
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Рис. 4.19. Діаграми розсіювання парної взаємодії зносостійкості (εТ) і 

вмісту вуглецю (С): експериментальні дані та дані комп'ютерної моделі 
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Поширеним методом в моделюванні є побудова 3D-діаграм в умовах 

одночасної зміни числових значень всіх параметрів (рис. 4.20, 4.21). 

 

 

Рис. 4.20. Вплив парної взаємодії Азал і вмісту вуглецю (С) на 

мікротвердість в цементованій сталі 25ХГТ після плазмової обробки при 

~1200 ºС-1300 ºС 

 

 

Рис. 4.21. Вплив парної взаємодії Азал і вмісту вуглецю (С) на 

зносостійкість (εТ) в цементованій сталі 25ХГТ після плазмової обробки при 

~1200 ºС-1400 ºС 
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Побудовані 3D-діаграми описуються наступними квадратичними 

рівняннями: 

 

HV=3245,92+45,65[Азал]+2921,65[С]+0,53[Азал
 2]- 

                                          -59,71[Азал][С]+137,44[С2 ];                                                     (4.33) 

 

εТ= 8,5131+0,5016[Азал]-38,5619[С]+0,0058[Азал
2]- 

                                        -0,9939[Азал] [С]+44,488[С2].                                   (4.34)  

  

 

На підставі відповідності регресійних моделей базовим уявленням і 

експериментальними даними про загальні закономірності механізмів 

можливого впливу параметрів на характеристики властивостей, можна 

зробити висновок про обґрунтованість проведеного математичного 

моделювання в рамках даного дослідження. 

Вплив на мікротвердість парної взаємодії вмісту залишкового аустеніту і 

вмісту вуглецю наочно показано на рис. 4.20. З огляду на встановлену високу 

адекватність розроблених моделей, вони були використані для комп'ютерного 

моделювання парного впливу показників на механічні властивості. Зокрема, 

для мікротвердості (HV) установлено, що збільшення кількості Азал при 

невисокому вмісті С призводить до значного зростання даної характеристики. 

Базуючись на отриманих результатах, за допомогою інженерно-

наукового пакету QBasic отримана математична модель, що характеризує 

зміну зносостійкості в умовах тертя ковзання метал по металу по глибині 

зміцненої поверхні в залежності від вмісту вуглецю та фазово-структурного 

складу сталі: 

 

εT=9,14 + 0,5[Азал] – 5,67[С] – 6,18[h] – 0,059[Азал][C] - 

                                      – 0,15[Азал][h] + 5,81[C][h].                              (4.35)  
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З цього рівняння була побудована 3D-діаграма залежності εТ  від  вмісту 

вуглецю та кількості Азал, яка наведена на рис. 4.22.  

З аналізу отриманої 3D-діаграми наочно видно, що істотне підвищення 

зносостійкості відбувається при збільшенні вмісту Азал і вмісту вуглецю в 

ньому. 

 

Рис. 4.22. 3D-діаграма залежності зносостійкості (εТ) цементованої сталі 

25ХГТ після плазмової обробки при ~1200 ºС-1300 ºС від парної взаємодії Азал 

і вмісту вуглецю (С) 

 

Висновки по розділу 4 

1. Створений, теоретично і експериментально обґрунтований алгоритм 

причинно-наслідкового зв'язку фізико-хімічних і структурних факторів і 

отриманих механічних і експлуатаційних властивостей в процесі еволюції 

метастабільних навуглецьованих шарів конструкційних сталей. 

2. Розроблено фізико-математичні моделі процесу формування   

диференційних фазово-структурних метастабільних модифікацій 

цементованих шарів, які дозволяють ефективно управляти формуванням 

фазово-структурних метастабільних станів і комплексів, при використанні 
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зміцнювальних технологій, що розроблюються для підвищення зносостійкості 

та експлуатаційної довговічності деталей машин. 

3. Розраховано параметри шорсткості поверхні Ra, Rz Rmax зношених 

зразків конструкційних сталей 25 і 50Г після цементації і гартування за 

різними режимами. Методом кореляційно-регресійного аналізу отримано 

нелінійні залежності зносостійкості εа і середньої шорсткості Ra 

модифікованої цементацією поверхні сталевих зразків від температури 

гартування. Високі значення абразивної зносостійкості εа відповідають 

мінімальним висотним показниками шорсткості Ra. 

4. Показано можливість застосування методів статистичного аналізу для 

оцінки шорсткості профілю з урахуванням метастабільного стану 

навуглецьованих  шарів. Встановлено взаємозв'язок коефіцієнта відносної 

зносостійкості з характеристиками профілю зношеної поверхні. Зі 

збільшенням зносостійкості досліджених сталей характеристики шорсткості 

змінюються по лінійній спадаючій залежності. 

5. Розроблено математичні моделі впливу окремих показників (Азал,C і  h) 

на механічні властивості (мікротвердість і зносостійкість) конструкційних 

низьковуглецевих цементованих сталей, що дозволяє прогнозувати зміну 

зносостійкості на певній глибині зміцненого шару. 

 

Матеріали цього розділу представлені у публікациях: [1], [3], [17], [19], 

[23], [35]   
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РОЗДІЛ 5 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАЗМОВОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 

ФОРМУВАННЯМ ФАЗОВО-СТРУКТУРНИХ ГРАДІЄНТІВ, 

МЕТАСТАБІЛЬНІСТЮ ТА ВЛАСТИВОСТЯМИ ЦЕМЕНТОВАННИХ 

СТАЛЕЙ 

 

 

Вельми цікавим і перспективним напрямком в сучасній термічній обробці 

є зміцнення поверхні виробів висококонцентрованими джерелами нагріву. 

Вивченню метастабільних станів сталей, зміцнених таким способом, здатних 

до розвитку ДМПЗ, що може забезпечити ефект деформаційного 

самозміцнення і підвищення експлуатаційного ресурсу виробів присвячено 

багато робіт [11, 23, 38, 164]. Але недостатньо приділяється уваги плазмовій 

обробці низьколегованих конструкційних цементованих сталей та вивченню 

розподілу фазово-структурних елементів та зносостійкості по перетину 

зміцненого цементованого шару. 

В даному розділі досліджувалася можливість формування метастабільних 

навуглецьованих шарів в конструкційних сталях за допомогою комбінованого 

поверхневого зміцнення, а саме: попередньої цементації і подальшого 

плазмового нагріву з різною величиною тепловкладення. Для досліджень 

використовувалися зразки з конструкційних низьковуглецевих сталей 18ХГТ, 

25ХГТ і 20Х2Н4МА, зміцнених плазмовим гартуванням за різними  

режимами,  наведеними у  розд. 2. 

На машинобудівних заводах ці сталі, зазвичай піддаються цементації, 

гарту і низькому відпуску [165, 166]. Після цементації при 930 ºС, гартування 

від 800 ºС  і відпуску 200 ºС (1 год) (що рекомендовано довідковою 

літературою [113, 114]) структура приповерхневого шару являє собою суміш 

мартенситу відпуску, карбідів цементитного типу і невеликої кількості Азал 

(рис. 5.1). 
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Поверхня 

 
Рис. 5.1. Зміна мікроструктури і мікротвердості по глибині цементованого 

шару сталі 25ХГТ після гартування з нагріванням в електропечі при 800 ºС 

(охолодження в масло) і відпуску 200 ºС, (1 година, охолодження на повітрі), 

х800, цифри на фотографіях показують глибину цементованого шару і 

мікротвердість, МПа 

4900 МПа 

3200 МПа 5800 МПа 

3350 МПа 
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до серцевини 
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В процесі плазмової обробки відбувається швидкісний нагрів до різних 

температур, залежно від величини тепловкладення, що регулюється 

швидкістю переміщення зразка, щодо плазмового струменя [38, 167]. При 

цьому, плазмовому впливу піддається не тільки цементований шар, а й області 

під ним. На рис. 5.2 схематично представлені області плазмового впливу на 

цементованих зразках і фотографії зразків після плазмової обробки. 

У загальному вигляді зона, зміцнена плазмовим струменем, може бути 

схематично представлена наступними областями: 

- зона плазмового гартування (ЗПГ) (з нагріванням в інтервалі температур 

точка АС1 - солідус); 

- зона плазмового термічного впливу (ЗПТВ) (з нагріванням до 

температур нижче точки АС1); 

- зона плазмового оплавлення (ЗПО) різного ступеня залежно від 

величини тепловкладення і температури вище лінії солідус; 

- зона виплеску рідкого (розплавленого) металу (плазмовим 

гідродинамічним струменем). 

З підвищенням температури плазмового нагріву (величини 

тепловкладення) товщина ЗПГ збільшується і при нагріванні вище ліквідуса 

з'являється ЗПО. При подальшому підвищенні  тепловкладення і, відповідно, 

температури плазмового нагріву до ~1600 ºС-1700 ºС спостерігається виплеск 

рідкого металу (рис. 5.2, г, д) внаслідок гідродинамічного впливу плазмового 

струменя [11, 38]. 

Вцілому, чергування цих зон зі збільшенням плазмового тепловкладення 

проходить через цементований шар на основний метал і просувається вглиб 

нього. 

У відповідності з розглянутою схемою, при різних параметрах 

плазмового гартування (див. розд. 2), буде спостерігатися різна картина 

мікроструктури зразків. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

г) 

 

д) 

 

Рис. 5.2. Схема плазмового впливу на досліджені зразки з цементованої 

сталі 25ХГТ: нагрів до різних температур: а) 800 ºС-900 ºС без оплавлення; 

б) ~1200 ºС-1300 ºС без оплавлення; в) ~1400 ºС-1500 ºС зі слабким 

оплавленням (без виплеску металу); г) 1600 ºС-1650 ºС із середнім 

оплавленням; д) ≥1700 ºС з сильним оплавленням (з виплеском металу) 
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Створена кінцево-елементна модель обробки масивного інструменту у 

вигляді плити (ножа для холодного різання металу) в системі MSCNastran і 

модель розподілу температур по перетину зразка після плазмової обробки при 

температурах ~1200 ºС-1300 ºС (рис. 5.3). З цього розподілу температур 

випливає, що структура по перетину обробленого зразка також повинна 

закономірно змінюватися. Градієнтний розподіл температури приводить до 

градієнтної зміни мікроструктури і, відповідно, властивостей 

комплекснозміцнених зразків конструкційних сталей. 

 

  

а) 

 

б) 

Рис. 5.3. Розподіл температури по перетину зразка при горизонтальному 

(а) і вертикальному (б) розташуванні зразка щодо впливу плазмового 

струменя, після плазмової обробки при ~1200 ºС-1300 ºС [167] 

 

Цей підхід був використаний автором при досліджені в цій роботі 

цементовані конструкційні сталі з більш широким температурним інтервалом 

плазмового нагріву (800 ºС-1700 ºС) з урахуванням можливості формування 

метастабільного стану Азал та регулювання ступеня його метастабільності. 

В результаті досліджень мікроструктури зразків, оброблених за 

представленими вище режимами, було виявлено, що, в залежності від 

величини тепловкладення, можливо отримати на поверхні зміцненого 

цементованного шару зміну мікроструктури – від дрібнодисперсної 

мартенситно-карбідної суміші до суміші підвищеної кількості (50-60 %) 
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метастабільного Азал, дрібнодисперсного пересичення вуглецем мартенситу 

карбідів, і сорбіту відпуску [168] (рис. 5.4). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

Рис. 5.4. Мікроструктура поверхневого цементованого шару сталі 25ХГТ 

після гартування в електропечі при 800 ºС (а) та плазмового гартування при 

різних температурах: б) 800 ºС-900 ºС; в) 1200 ºС-1300 ºС; г) 1400 ºС-1500 ºС; 

д) 1600 ºС-1650 ºС; е) ≥1700 ºС, х800 

 

Так само, структура закономірно змінюється і по глибині зміцненого 

цементованого шару. При цьому вміст карбідів і аустеніту зменшується від 

поверхні у напрямку вглиб зразків. Зі збільшенням температури плазмового 

нагріву в цементованих шарах зростає кількість Азал.  

Після плазмового  гартування з відносно невисоких температур (800 ºС-

900 ºС) в цементованому шарі досліджених сталей, крім мартенситу і 

цементиту, спостерігається значно більша кількість Азал (рис. 5.5), ніж після 

стандартного режиму термічної обробки, що зазвичай застосовується на 

виробництві. Він розташовується у вигляді світлих мікрообластей між 

голками мартенситу.  
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      Поверхня  

 
до серцевини 

Рис. 5.5. Зміна мікроструктури і мікротвердості по глибині 

цементованого шару сталі 25ХГТ після плазмового гартування при ~800-

900 ºС, х800; цифри на фотографіях показують глибину цементованого шару і 

вміст Азал 
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Це можна пояснити прискоренням дифузійних процесів при розчиненні 

карбідів, що насичують аустеніт вуглецем, процесами перекристалізації, 

зародженням аустенітних зерен і диспергуванням аустенітно-карбідної 

структури, перед мартенситним перетворенням внаслідок плазмового нагріву 

[169, 170]. 

В результаті диспергування одержуваної мартенситно-карбідної суміші 

її мікротвердість виявляється значно вище (6300-5600 МПа, див. рис. 5.5), ніж 

після стандартного гартування з пічним нагрівом. Азал також відрізняється 

підвищеною твердістю (5800-5600 МПа), що пов'язано з його високим 

насиченням вуглецем і підвищеною дисперсністю. За глибиною зміцненого 

шару кількість Азал зменшується, а мартенсит характеризується підвищеними 

дисперсністю і твердістю. За глибиною  цементованого і, зміцненого 

плазмовим впливом,  шару  насичення вуглецем зменшується, внаслідок чого 

знижується твердість і мікротвердість (рис. 5.5) 

 Після плазмового гартування з більш високих температур (~1200 ºС-

1300 ºС), мікроструктура цементованого шару характеризується більшою 

дисперсністю карбідної фази (розмірами 5-10 мкм) і ділянок Азал, які 

рівномірно розподілені по глибині шару (рис. 5.6).  

Рис. 5.6. Мікроструктура цементованого шару сталі 25ХГТ після 

плазмової обробки при ~1200-1300 ºС без оплавлення 
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Це пояснюється початком розчинення  цементитних часток в аустеніті, 

однак частина з них зберігається в структурі. Поступово структура переходить 

в сорбітоподібну суміш (рис. 5.7). В результаті такої обробки підвищується 

твердість поверхні зразків всіх досліджених марок сталі (рис. 5.8). 

При цьому мікротвердість диспергованих  аустенітно-карбідних ділянок 

також досягає найбільш високих значень (рис. 5.9). Посилюється 

диспергування структури і збільшується ступінь насичення твердих розчинів 

вуглецем. 

У деяких зразках також спостерігаються великі включення часток 

мікротвердістю 14000 МПа, ймовірно нітридів титану (рис. 5.7).  

 

 

Рис. 5.8. Залежність твердості від температури плазмового гартування 

зразків цементованих сталей 

 

По мірі віддалення від поверхні до серцевини кількість Азал і цементиту 

поступово зменшується, а мартенситу гарту – збільшується. Далі по глибині 

структура переходить в суміш троостомартенситу і цементиту. 

Після плазмового гартування від ~1400 ºС-1500 ºС показники твердості і 

мікротвердості не істотно знижуються до 79-80 HRA і 6900-6600 МПа 

(рис. 5.8, 5.9). 
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Поверхня 

 
  Рис. 5.7. Зміна мікроструктури і мікротвердості по глибині 

цементованого шару сталі 25ХГТ після плазмової обробки при ~1200 ºС-

1300 ºС без оплавлення, х800; цифри на фотографіях показують глибину 

цементованого шару і вміст Азал 
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В результаті плазмової обробки з оплавленням при температурах 

≈1600 ºС-1650 ºС  твердість  поверхні  всіх  досліджених  сталей  знижується  

до 74-79 HRA і при ще більш високих температурах плазмової обробки, що 

досягають ~1700 ºС, істотно знижується до 60-70 HRA (рис. 5.8). 

При цьому, на поверхні зразків вже не спостерігається цементованого 

шару, вміст вуглецю буде нижче, ніж в попередньому випадку. Пояснюється 

це тим, що відбувається значне макрооплавлення поверхні і виплеск металу 

гідродинамічним струменем плазми. Мікроструктура поверхневого 

переплавленого шару складається з досить великих пластин мартенситу гарту 

і часток цементиту на фоні  Азал (рис. 5.10, 5.11). Ця зона досить протяжна, 

поступово переходить в дрібногольчату суміш М+Ц+Азал. Грубозерниста 

грубокристалічна структура відповідає зоні оплавлення, а дрібнозерниста - 

зоні плазмового гартування (без оплавлення), після якої слідує вузька 

перехідна зона від плазмовозміцненого металу до незміцненого. Після 

плазмової обробки при ~1700 ºС (рис. 5.11) на поверхні спостерігається 

пересичена структура троосто-мартенситу за рахунок високої температури 

нагріву. 

Картина зміни мікротвердості поверхневого зміцненого шару 

конструкційних сталей зі збільшенням температури плазмової обробки 

(рис. 5.12) аналогічна зміні твердості (див. рис. 5.8). 

Як видно з рис. 5.12, найбільш високі показники мікротвердості для всіх 

досліджених сталей виявляються після плазмового гартування від 

температури ~1200 ºС-1300 ºС. В цьому випадку в поверхневому шарі 

спостерігається мартенсито-аустенітно-карбідна мікроструктура (рис. 5.13, а).  

Мікрорентгеноспектральний аналіз карбідів показав, що в структурі присутні 

карбіди типу (Fe, Cr,Mn)3С (рис. 5.14). При цьому вміст легуючих елементів в 

позначених "+1" точках наступний: Cr – 0,48 %; Mn – 0,54 %; Ni – 2,06 % (див. 

рис. 5.14, а); Cr – 2,82 %; Mn – 0,57 %, Ni – 0,78 % (див. рис. 5.14, б). 

 

 



168 

 

           Поверхня 

  
                     до серцевини 

Рис. 5.9. Зміна мікроструктури і мікротвердості по глибині цементованого 

шару сталі 25ХГТ після плазмової обробки при ~1400 ºС-1500 ºС із 

мікрооплавлененням, х800; цифри на фотографіях показують глибину 

цементованого шару  
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    Поверхня 

  
                       до серцевини 

Рис. 5.10. Зміна мікроструктури і мікротвердості по глибині 

цементованого шару сталі 25ХГТ після плазмової обробки при ~1600 ºС-

1650 ºС з макрооплавленням, х800, цифри на фотографіях показують глибину 

цементованого шару   
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 Поверхня

                                                                                                                                                                                              
                                                                 до серцевини   

Рис. 5.11. Зміна мікроструктури і мікротвердості по глибині 

цементованого шару сталі 25ХГТ після плазмової обробки від ~1700 ºС з 

макроопалавленням, х800, цифри на фотографіях показують глибину 

цементованого шару 
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Рис. 5.12. Залежність мікротвердості поверхневого шару від температури 

плазмового гартування зразків цементованих сталей 

 

 
                                   а)                                                          б) 

Рис. 5.13. Мікроструктура (а) і розподіл Cr і Mn (б) по лінії сканування, 

що проходить через карбід цементованої сталі 20Х2Н4МА після плазмового 

гартування від ~1200 ºС-1300 ºС 
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                                    а)                                                            б) 

Рис. 5.14. Мікроструктура і місця виконання локального хімічного аналізу 

цементованої сталі 20Х2Н4МА після плазмового гартування від температури 

~1200 ºС-1300 ºС 

 

Оскільки дотепер метастабільність Азал в цементованих шарах 

низьколегованих конструкцыйних сталей, зміцнених плазмовою обробкою, 

здатних до розвитку ' ДМПЗ, була вивчена недостатньо, представляло  

інтерес дослідити це питання.  

Передбачалося, що зі збільшенням температури плазмового нагріву і 

відповідним збільшенням кількості Азал, буде змінюватися його 

метастабільність, отже відповідно, це повинно впливати на зносостійкість. 

Дослідженнями виявлено, що в залежності від температури плазмового 

нагріву, адгезійна зносостійкість в умовах тертя ковзання (εТ) змінюється по 

кривій, з максимумом для всіх сталей (рис. 5.15), відповідному температурі 

плазмового гартування ~1200 ºС-1300 ºС (аналогічно зміні твердості і 

мікротвердості) [171]. 

Отримані залежності коефіцієнту відносної зносостійкості від 

температури плазмової обробки (T, ºС) для досліджених сталей можна 

представити у вигляді квадратичних поліномів (з відповідним коефіцієнтом 

кореляції R).  
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Рис. 5.15. Залежність коефіцієнту відносної адгезійної зносостійкості від 

температури плазмового нагріву зразків цементованих сталей 

 

для сталі 18ХГТ: 

                                      εТ= -0,3786T2+2,0814 T+0,52,                          (5.1) 

R² = 0,89;  

для сталі 25ХГТ: 

                                         εТ = -0,45T 2+2,15T+2,9,                                (5.2) 

 

R² = 0,727;  

для сталі 20Х2Н4МА: 

                                          εТ = -0,15T 2+0,47T+2,96,                             (5.3) 

R² = 0,7341. 

 

Досить високі коефіцієнти кореляції (R) свідчать про наявність збіжності 

експериментальної і розрахункової залежностей. Найбільшою зносостійкістю 

після однакових режимів плазмового нагріву відрізняється сталь 25ХГТ 

(εТ=6,2, температура нагріву ~1200 ºС-1300 ºС) [168].  
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Запропонований нами підхід у вивченні додаткового поверхневого 

зміцнення за допомогою хіміко-термічної та подальшої термічної обробки, в 

тому числі і плазмового гартування, був також поширений на дослідження 

наплавленого Fe-Cr-Mn металу [172, 173]. У цих роботах підтверджується 

позитивна роль градієнтної структури по глибині зміцненого шару, яка 

утворюються після комплексної обробки та в подальшому впливає на 

підвищення експлуатаційних властивостей і самозміцнення зносостійких 

сплавів. Також показано, що зміною інтенсивності нагріву можна досягти 

оптимального змісту Азал, як в сталях, так і в чавунах, регулювати його 

метастабільність і впливати на інтенсивність протікання ' ДМПЗ  [171, 

172, 174, 175].  

Представляло інтерес вивчити зміну зносостійкості по глибині 

цементованого і плазмозміцненого шару, в залежності від градієнтної зміни 

фазово-структурного стану і, зокрема, кількості Азал. При цьому враховували 

той факт, що ступінь метастабільності Азал, в свою чергу, також істотно 

залежить від його кількості, як це показано в роботі [11]. 

Для цього, після шліфування кожних 0,1 мм цементованого шару, 

проводили  випробування εТ в однакових умовах і параметрах зношування. 

Одночасно визначався вміст вуглецю (спектральним аналізом) та кількість Азал 

(методом січних). 

 З таблиці 5.1 видно, що закономірно по глибині цементованого шару 

знижується мікротвердість Азал, оскільки зменшується вміст вуглецю в ньому. 

Відповідно, знижується εТ (від 6,2 на поверхні до 1,0 в сердцевині), що можна 

пояснити зменшенням вмісту вуглецю по глибині шару, вмісту вуглецю в Азал 

і, відповідно, в мартенситі деформації, що утворився з Азал внаслідок ' 

ДМПЗ. При цьому, до глибини ~0,4 мм εТ достатньо висока (рис. 5.16), що 

зазвичай відповідає глибині робочої частини цементованого шару для 

багатьох видів експлуатації цементованих деталей машин. 

 

 



175 

 

Таблиця 5.1  

Зміна кількості Азал, мікротвердості, вмісту вуглецю і зносостійкості 

по глибині цементованого шару сталі 25ГХТ після плазмового 

гартування при 1200 ºС-1300 ºС 

Глибина, мм Азал, % 
С, мас. 

% 

Мікротвердість, 

МПа 
Зносостійкість (εТ) 

0,0 67 1,24 7538 6,2 

0,1 61 1,23 7340 6,0 

0,2 59 1,20 7269 5,8 

0,3 52 1,18 7000 5,6 

0,4 48 1,12 6807 5,3 

0,5 38 1,00 6600 4,2 

0,6 35 0,90 6384 3,1 

0,7 33 0,80 6192 2,8 

0,8 28 0,74 5961 2,6 

0,9 25 0,64 5630 2,1 

1,0 15 0,60 5269 2,0 

1,1 13 0,50 5000 1,2 

1,2 10 0,43 4846 1,1 

1,3 - 0,35 4807 1,1 

1,4 - 0,29 4753 1,0 

1,5 - 0,28 4646 1,0 

 

З дифрактограм цементованої сталі 25ХГТ (рис. 5.17) видно, що 

співвідношення інтенсивностей рентгенівських ліній аустеніту (γ-фази) і 

мартенситу (α-фази) в результаті зношування змінюється на користь 

мартенситу, що свідчить про розвиток в поверхневому шарі ' ДМПЗ. 

Приріст кількості мартенситу в поверхневому шарі при цьому досягає 

≈35 %. Це пояснюється тим, що залишковий аустеніт, що утворюється в 

цементованій сталі при подальшому гартуванні, є метастабільним і в процесі 

зношування зазнає ' ДМПЗ, що викликає додаткове і, вельми істотне, 

самозміцнення  і сприяє підвищенню зносостійкості [176-179]. 

Після плазмової обробки при інших параметрах приріст мартенситу 

деформації при зношуванні є трохи нижчим. 
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а)  

 

б)  

Рис. 5.16. Розподіл кількості Азал, вмісту вуглецю (C) (а), мікротвердості і 

коефіцієнту відносної зносостійкості (εТ) (б) за глибиною цементованного, 

додатково зміцненого плазмовою обробкою від ~1200 ºС-1300 ºС шару сталі 
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                                       а)                                                              б) 

Рис. 5.17 Рентгенівські дифрактограми і фазовий склад вихідної (а) і 

зношеної (б) поверхонь  зразків цементованої сталі 25ХГТ після плазмового 

гартування ~ 1200 ºС-1300 ºС 

 

Таким чином, в результаті плазмового зміцнення поверхневого 

цементованого шару сталі 25ХГТ регулюванням величини тепловкладення 

плазмового струменя, можна забезпечувати диференційовані фазово-

структурні стани зміцненого цементованого шару низьколегованих 

конструкційних сталей з вмістом різної кількості та ступеня  метастабільності 

аустеніту, поряд з присутністю твердих фаз - мартенситу і карбідів. 

Адгезійна зносостійкість в умовах сухого тертя ковзання цементованих 

зразків після плазмової обробки  екстремально  змінюється в залежності від 

вмісту метастабільного Азал поряд з присутністю твердих фаз - мартенситу і 

карбідів. Максимальний зафіксований коефіцієнт відносної адгезійної 

зносостійкості (εТ=6,2) відповідає плазмовому гартуванню при підвищених 

температурах ~1200 ºС-1300 ºС, вмісту Азал~67-70 % і вмісту вуглецю 1,24 %. 
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Висновки по розділу 5: 

1. Плазмове гартування дозволяє отримати в поверхневому шарі 

цементованих сталей 18ХГТ, 25ХГТ і 20Х2Н4МА градієнтну  зміну фазово-

структурних модифікацій, що складаються з дрібнодисперсного мартенситу, 

карбідів і підвищеної кількості Азал, який є метастабільною фазою. 

2.  Додатковий внесок в зміцнення і підвищення зносостійкості 

цементованих сталей 18ХГТ, 25ХГТ і 20Х2Н4МА в разі оптимальної 

мікроструктури (після плазмового гартування при температурі нагріву 

~1200 ºС-1300 ºС) вносить деформаційне мартенситне γ→α' перетворення при 

зношуванні.  

3. Вперше встановлена закономірність зміни зносостійкості по глибині 

цементованого шару сталі 25ХГТ, додатково зміцненого плазмовим 

струменем, в залежності від кількості метастабільного Азал і вмісту вуглецю в 

ньому. 

4.  Плазмова обробка цементованих конструкційних сталей, в 

залежності від величини тепловкладення і температури нагріву, дозволяє 

управляти механічними і експлуатаційними властивостями, досягаючи 

підвищеної дисперсності і мікротвердості градієнтної мікроструктури з 

великим вмістом метастабільного залишкового аустеніту, реалізації γ→α' 

ДМПЗ для істотного збільшення адгезійної зносостійкості. 

 

Матеріали цього розділу представлені у публікациях: [2], [7], [14], [19], 

[20], [22], [33], [35],  [37], [38]  
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РОЗДІЛ 6 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ КОМПЛЕКСНОГО 

ОБ'ЄМНО-ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ 

ЗАСТОСУВАННЯ   

 

 

Розробка нових технологій об'ємного і поверхневого зміцнення 

різноманітних конструкційних матеріалів базується на розумінні умов 

експлуатації конкретних деталей машин і технічних вимог фізико-механічних 

і експлуатаційних властивостей до матеріалів. Спектр матеріалів, що 

застосовуються в даний час в основних галузях (металургії, машинобудуванні, 

автомобілебудуванні тощо) є досить широким, як і велике розмаїття умов їх 

експлуатації. У даній роботі основний акцент зроблено на конструкційні 

низьколеговані сталі, що працюють на зношування в найрізноманітніших 

умовах. При цьому, новим підходом до проектування нових зміцнюючих 

технологій є комплексність, тобто поєднання об'ємного і поверхневого 

термічного впливу для формування комплексу властивостей, здатних 

задовольняти найвищим вимогам в складних умовах експлуатації матеріалів 

[180]. В основі розробки нових технологій комплексного зміцнення, 

запропонованих в даній роботі - створення і регулювання метастабільних 

градієнтних фазово-структурних станів і модифікацій в поверхневих шарах 

виробів, які передбачають керовану еволюцію цих станів в процесі 

експлуатації, що викликає самоадаптацію матеріалу і досягнення необхідних 

властивостей. При цьому, основна увага приділена створенню способів і 

технологій комплексного об'ємного і поверхневого зміцнення з 

використанням ХТО і джерел висококонцентрованих енергій, головним чином 

плазмового, як найбільш технологічного способу поверхневого зміцнення 

[11]. 
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6.1. Технологічні схеми комплексних термічних обробок і схеми 

формування зміцнених зон 

 

У публікаціях за останні кілька років сформульовані інноваційні способи 

підвищення механічних і функціональних властивостей насичених шарів за 

рахунок присутності в структурі оптимальної кількості мартенситу гарту, 

карбідів і Азал різного ступеня метастабільності [1, 3-8, 11, 21, 29]. При цьому, 

додатковим фактором підвищення механічних і експлуатаційних властивостей 

є отримання в структурі певної кількості і ступеня метастабільності Азал, що 

забезпечує ефект самозміцнення в процесі випробувань і експлуатації. Для 

цього необхідно використовувати всі можливі атомно-структурні механізми та 

інструменти стабілізації або, навпаки, дестабілізації аустеніту [11, 162, 181]. 

 На основі нових напрямків запропоновано перспективні комбіновані 

способи комплексного зміцнення низьколегованих конструкційних 

цементованих сталей з формуванням комбінацій фазово-структурних 

метастабільних модифікацій змінного (градієнтного) хімічного і фазового 

складів.  Їх особливістю і, одночасно, важливою технологічною перевагою є 

суттєве підвищення вмісту в поверхневих шарах основного елементу, що 

зміцнює - вуглецю (при необхідності і азоту). Це доцільно для деталей, що 

працюють в умовах тертя ковзання і кочення, або інших умов, наприклад, 

абразивного та ударно-абразивного зношування або їх комбінацій. У цих 

випадках часто буде цілком достатньою одержувана товщина зміцненого шару 

в 1,2-2,0 мм. 

На рис. 6.1 наведені технологічні схеми зміцнення різних 

низьколегованих цементованих конструкційних сталей (20ГЛ, 18ХГТ, 25ХГТ, 

18Х2Н4А та ін.), засновані на застосуванні суміщених технологій ХТО і 

остаточної термічної обробки (гартування і відпуск від різних температур 

нагрівання (див. розд. 3.1, 3.2); високотемпературна термоциклічна обробка 

(ВТЦО) (див. розд. 3.3.1), низькотемпературна термоциклічна обробка 
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(НТЦО) (див. розд. 3.3.2); плазмовий нагрів (див. розд. 5); швидкісне 

термоциклічне азотування (див. розд. 3.3.3).  

Ці обробки здатні регулювати кількісний фазовий склад (М, Азал, карбіди) 

і ступінь метастабільності аустеніту, а також додатково зміцнювати не тільки 

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

У всіх випадках підбирається оптимальна температура нагріву для 

конкретних умов експлуатації деталей, що визначає в навуглецеваних шарах 

оптимальну кількість мартенситу гарту, карбідів і Азал, який є метастабільним. 

Сферою технологічних розробок цієї роботи є формування зміцнених зон 

при комплексному зміцненні цементованих деталей машин, яке 

представляється в двох основних технологічних напрямках: 

1) зміцнення способами термічного впливу (гартування з нагріванням 

СВЧ, гартування з поверхневим градієнтним нагріванням з використанням 

джерела висококонцентрованої енергії - плазмового нагріву), що пов'язано зі 

зміною мікроструктури, але без додаткової зміни хімічного складу сплаву; 

2) додаткового насичення (наприклад, азотуванням) поверхневого шару в 

поєднанні з термічною обробкою. 

Базуючись на розглянутих вище розроблених технологічних схемах 

комплексних обробок (див. рис. 6.1), можна представити основні графічні 

моделі формування відповідних зміцнених зон. 

При використанні в якості попереднього зміцнення ХТО, зокрема 

цементації (як найбільш простої і такої, яка  широко застосовується, 

технологічної операції), схема формування зміцнених зон представлена на 

рис. 6.2. 

У традиційних технологіях після цементації зазвичай проводиться 

об'ємна термічна обробка (ОТО) (див. рис. 6.2, а, б), наприклад, гартування від 

780 ºС-820 ºС і низькотемпературний відпуск 180 ºС-220 ºС [113, 114]. У цих 

випадках схема представляє одну зону навуглецеваного шару з відповідним 

змінним розподілом вуглецю. 
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а) 

 
б) 

 
 в) 

 
г) 

  
д) 

 
е) 

Рис. 6.1. Технологічні схеми способів комплексного зміцнення цементованих 

(930 ºС-950 ºС, 8-12 год) конструкційних сталей:  

а) гартування від 800 до 1150 ºС (відпуск 200 ºС);  

б) гартування від 1100 ºС, відпуск в інтервалі температур від 300 ºС до 600 ºС;  

в) ВТЦО 950 ºС↔20 ºС  

г) гартування від 1150 ºС, НТЦО 500 ºС ↔20 ºС; 

д) плазмова обробка з різною величиною тепловкладення; 

е) швидкісне термоциклічне азотування (ціанування) (ШТЦА); 
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Рис. 6.2. Схеми формування зміцнених зон при комплексному зміцненні 

навуглецеваних деталей: ОТО - об'ємна термічна обробка (а); ШТЦА - 

швидкісне термоциклічне азотування + ОТО (б); ПЗ - плазмове зміцнення (в); 

ЗПВ - зона плазмового впливу + ШТЦА (г) 

 

У запропонованому нами новому підході наступні операції об'ємних 

обробок цементованих сталей повинні бути спрямовані на поліпшення 

структури з отриманням і регулюванням кількості метастабільного Азал і 

ступенем його метастабільності, виходячи з умов експлуатації (зношування) і 

висунутих вимог. 

Для цього були розроблені технології ТЦО цементованих деталей за 

схемами ВТЦО і НТЦО (рис. 6.1 в, г), які і дозволяють регулювати вміст і 

стабільність Азал, і, відповідно, кінетику і ступінь розвитку γ→α´ ДМПЗ [131, 

134]. У способах ТЦО багаторазово реалізуються різні фазово-структурні 

перетворення: при ВТЦО - повна фазова перекристалізація ФКС↔А (або 

А+К), розчинення↔виділення карбідних часток і їх коагуляції; при НТЦО - 

процеси старіння (твердіння) і дестабілізації Азал (в ряді випадків після 

цементації доцільно проводити високотемпературние гартування для 

попереднього повного розчинення частинок карбідів і отримання 
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пересиченого і, надмірно стабільного аустеніту) [54-56]. Додатковою 

перевагою таких обробок (ВТЦО, НТЦО) є не тільки вплив на навуглецеваний 

шар, але і поліпшення структури (і відповідно, механічних властивостей) 

підшарів і серцевини, пов'язаних з подрібненням зерна, структурних 

складових, дисперсійного зміцнення і ін. чинників, характерних для переваг 

ТЦО [54-56]. 

Новою технологією комплексного зміцнення навуглецеваних шарів і 

підшарів є використання плазмової обробки з різною величиною тепло 

вкладення і, відповідно, швидкісним нагрівом до різних температур 850-

1650 ºС (рис. 6.1, д), від чого залежить глибина зони плазмового впливу (ЗПВ) 

(рис . 6.2, в, г) [182]. Перевагою такого способу є подрібнення структури і 

створення метастабільності не тільки в цементованому шарі, але і в підшарі 

основного металу. Можливий також варіант такого ж плазмового додаткового 

зміцнення, попередньо отриманого дуплекс-шару (цементованого-

азотованого, див. рис. 6.2, г) з відповідними перевагами, наведеними вище. 

Як додатковий чинник зміцнення тонкого (≤0,3-0,4 мм) поверхневого 

навуглецеваного шару, запропоновано проведення швидкісного 

термоциклічного азотування (ШТЦА) з використанням нагріву ТВЧ (див. рис. 

6.1, е) для насичення його азотом (до 0,1-0,14 % N) [140, 144]. Схематично, 

формування такого шару, показано на рис. 6.2, б. Спосіб зміцнення полягає в 

швидкісному нагріванні-охолодженні  в інтервалі 1000-1100↔20 ºС (до 14 

циклів) з нагріванням СВЧ в середовищі порошкової оболонки карбаміду 

[144]. 

Перевагами такого способу є не тільки власне насичення шару азотом для 

додаткового підвищення зносостійкості, але і поступове поліпшення 

мікроструктури - подрібнення зерна, диспергування структурних елементів не 

тільки навуглецеваного шару і підшару сталі основи, завдяки 

термоциклічному характеру проведення розробленої технології. 

Таким чином, як показали справжні систематичні дослідження, 

розроблені технологічні схеми комплексних зміцнюючих обробок є науково 
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обґрунтованою базою для створення нових технологій зміцнення широкого 

кола деталей машин і обладнання з використанням ХТО і термічного впливу. 

Виходячи з конкретних визначених умов зношування, можна дати наступні 

рекомендації по структурно-фазовому стану зміцнених цементацією 

конструкційних сталей: 

- для адгезійного зношування сталі 25ХГТ доцільно застосовувати 

плазмову обробку і отримувати в поверхневому зміцненному шарі 65-67 % 

Азал, 20-23 % М і 7-10 % К (табл. 6.1); 

- для умов ударно-абразивного зношування литої сталі 20ГЛ в структурі 

має бути 60-65 % Азал і 35-40 % М (табл. 6.2); 

- для умов абразивного зношування сталей типу 12Х2Н4МА 

рекомендується 35-45 % Азал, 59-47 % М і 6-8 % К; для сталей 25 і 50Г – 55-

60 % Азал, 35-40 % М (табл. 6.3). 

Важливою перевагою запропонованих технологій є комплексне 

створення в об’ємі та приповерхневих шарах сталей (природних дуплекс- і 

триплекс-шарах: цементований, гартований, азотований) метастабільних 

станів, які додатково реалізують ефекти самозміцнення і релаксації 

мікронапруг при зношуванні, в умовах експлуатації. У всіх цих способах 

комплексно використовуються всі відомі механізми зміцнення (твердо-

розчинний, дислокаційний, зерно і субграничний, дисперсійний спільно з 

механізмом ДМПЗ) і пластифікації (релаксації мікронапруг). 

Перевагою нового підходу до проектування перспективних технологій 

комплексної модифікації є також менший рівень залишкових напружень 

одержуваних структур, що містять порівняно м'яку фазу – аустеніт, на відміну 

від твердого мартенситу гарту, який має високий рівень залишкових 

напружень. 

Мартенсит деформації, який утворюється в результаті γ→α' ДМПЗ, 

відрізняється більш високими показниками дисперсності, щільності 

дислокацій і твердості [11, 29]. 
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Таблиця 6.1  

Найбільші і найменші показники коефіцієнта відносної адгезійної 

зносостійкості і фазовий склад після різних режимів обробки 

досліджених сталей 

Марка сталі ε 

Кількість фаз, 

% С, % Режими обробок HRC 
А М К ∆М 

12Х2Н4МА 

min 0,9 20 76 4 2 1,63 г. 780 ºС+ в. 

200 ºС 

50 

max 2,5 46 48 6 17 1,68 г. 1040 ºС+ в. 

200 ºС 

42 

 

 

 

18Х2Н4МА 

min 2,1 85 12 3 18 1,3 г. 1100 ºС+ в. 

300 ºС 

39 

max 2,9 60 32 8 37 1,3 г. 1100 ºС+ в. 

500 ºС 

56 

min 1,1 50 42 8 - 1,3 + 

N 

ШТЦА 12 ц. 44 

max 4,1 60 30 10 - 1,3 + 

N 

ШТЦА 7 ц. 42 

25ХГТ 
min 2,8 40 60 - 16 1,24 ПГ 1700 ºС 45 

max 6,2 67 23 10 35 1,24 ПГ 1200-1300 ºС  58 

 

20ГЛ 

min 1,6 60 40 - - - ВТЦО 8 ц. + г. 

1000 ºС+ в. 200 ºС 

56 

max 2,6 40 46 14 - - ВТЦО 11 ц.+г.  

850 ºС+ в. 200 ºС 

57 

Примітка: г – гартування; в – відпуск;  ПГ – плазмове гартування; А – 

аустеніт; М – мартенсит гарту; К – карбіди; ΔМ – приріст мартенситу 

деформації в процесі зношування.  

 

Таблиця 6.2 

Найбільші і найменші показники коефіцієнта відносної ударно-

абразивної зносостійкості і фазовий склад після різних режимів обробки 

досліджених сталей 

Марка сталі ε Кількість фаз, % Режими обробок HRC 
А М К ∆М 

20ГЛ  
min 1,9 25 59 16 15 г. 780 ºС+ в. 200 ºС 56 

max 3,4 65 35 - 56,4 г. 1080 ºС+в.200 ºС 38 

Примітка: див. примітку в табл. 6.1. 
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Таблиця 6.3  

Найбільші і найменші показники коефіцієнта відносної абразивної 

зносостійкості і фазовий склад після різних режимів обробки 

досліджених сталей 

Марка сталі ε 
Кількість фаз, % 

С, % Режими обробок HRC 
А М К ∆М 

12Х2Н4МА 
min 1,3 20 76 4 3 1,63 г. 920 ºС+в. 200 ºС 52 

max 2,9 46 48 6 23 1,68 г. 1040 ºС+в.200 ºС 42 

18Х2Н4МА 

min 1,6 85 12 3 15 1,3 г. 1100 ºС+в.300 ºС 39 

max 1,7 60 32 8 48 1,3 г. 1100 ºС+в.500 ºС 56 

Ст 25 
min 2,4 35 49 16 - - г. 800 ºС+в. 200 ºС 60 

max 3,3 63 37 - - - г. 1000 ºС+в.200 ºС 49 

Ст 50Г 
min 2,9 30 52 18 - - г. 800 ºС+ в. 200 ºС 59 

max 4,2 57 43 - - - г. 1000 ºС+в.200 ºС 51 

20ГЛ 

min 1,8 35 55 10 - - ВТЦО 17 ц. +  

г. 850 ºС+в. 200 ºС 

52 

max 2,5 43 42 15 - - ВТЦО 5 ц. +  

г. 850 ºС+в. 200 ºС 

59 

Примітка: див. примітку в табл. 6.1. 

 

Механізм його утворення характеризується релаксацією мікронапруг, а 

більший питомий об'єм мартенситу деформації створює стискуючу напругу в 

робочому поверхневому шарі деталей, які є сприятливими для експлуатації 

багатьох деталей. Все це в комплексі значно підвищує зносостійкість, 

довговічність і працездатність насичених і додатково зміцнених різними 

способами шарів низьколегованих конструкційних сталей, дозволяє 

економити дефіцитні і дорогі легуючі компоненти, замінювати дефіцитні 

матеріали на недорогі і доступні. 
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6.2. Підвищення довговічності деталей обладнання з формуванням 

фазово-структурних модифікацій за допомогою розроблених способів 

зміцнення 

 

Для очищення поверхні дрібних виливків і інших деталей машин широко 

застосовують дробеметні апарати періодичної дії. Працездатність цих машин 

визначається в основному зносостійкістю робочих органів (лопастей, 

імпелерів), що працюють в складних умовах і зазнають інтенсивної ударно-

абразивної дії і зношування (рис 6.3).  

 

 

                         а) 

 

б) 

Рис. 6.3. Розташування лопастей в дробеметному апараті (а) і зовнішній 

вигляд лопастей (б) 

 

Частки дробу і абразиву, переміщаючись по робочій поверхні метальної 

лопасті під дією відцентрових сил і зіткнень, проходять складний рух і сходять 

з неї зі швидкостями 80-100 м/с. Величини контактних впливів досягають 6-

7 кН для дробу радіусом 3 мм при пружному ударі і 1-2 кН – при пластичному 

ударі [183]. Лопасті при таких статичних і динамічних навантаженнях, 

зростаючих по їх довжині (від кріплення в імпелері до протилежного краю), 
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відчувають значні згинальні напруги. Крім того, багато часток литого дробу 

мають неправильну форму, залишаючи царапини на  робочій поверхні 

метальних лопастей [183]. Лопасті також піддаються ударно-абразивній дії 

дробу, що розлітається і відбивається від захисних плит дробомету. 

У ПАТ «Азовмаш» для виготовлення лопастей дробометних машин 

застосовувалася сталь 20ГЛ в нормалізованому стані. Їх термін служби 

(повного зносу) становив 24-30 год., що негативно відбивалося на 

продуктивності дробометних апаратів, так як вимагало постійної зупинки 

обладнання для заміни зношених деталей, а також викликало велику  витрату 

змінних деталей. 

Як показує аналіз літератури, проблему підвищення надійності і 

довговічності лопастей вирішують, в основному, технологічними шляхами. 

Для виготовлення лопатей випробувано велику кількість марок зносостійких 

сталей і чавунів. При цьому варіювали хімічний склад сплавів, модифікатори, 

режими термічної обробки. У більшості робіт перевагу віддають зносостійким 

маркам високохромового чавуну ЧХ16Н2ГМФТ («КЛІЧ»), ЧХ28Н2, 

«НІХАРД» і ін. [183]. Однак, складне легування, в т.ч. гостродефіцитними 

компонентами (Ni, Mo, V), обумовлюють пошук недорогих і недефіцитних 

варіантів заміни швидкозношуваних деталей. До останнього часу не вдавалось 

підібрати ефективний матеріал, який в даних умовах навантаження повністю 

відповідав би вимогам експлуатації, а в другу чергу, задовольняв за своїми 

вартісними показниками. 

З метою підвищення довговічності лопастей дробометних машин 

ПАТ «Азовмаш» в дисертаційній роботі були розроблені режими їх 

поверхневого зміцнення з використанням глибокої цементації і термічної 

обробки. Для досліджень були виготовлені зразки зі сталі 20ГЛ розміром 

10х10х25 мм. Так само в виробничих умовах ливарного цеху №108 

ПАТ «Азовмаш» була виготовлена дослідно-промислова партія лопатей за 

заводською технологією і термооброблена в умовах Науково-дослідного 

відділу металознавства (НДВМЕТ) ПАТ «Азовмаш» за розробленою 
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технологією комплексної термічної обробки, що забезпечує формування 

метастабільної структури поверхневого шару. 

На основі проведених в роботі досліджень була визначена оптимальна 

температура гартування (900 ºС) цементованої сталі 20ГЛ, що забезпечує 

найбільшу ударно-абразивну зносостійкість. 

Дослідно-промислова партія лопастей, відлита в умовах ливарного цеху 

№108 ПАТ «Азовмаш» була процементована в умовах НДВМЕТ при 

температурі 930 ºС±10 ºС протягом 14 годин на глибину 1,4-1,5 мм. Проведено 

їх гартування від 900 ºС±20 ºС в масло і низькотемпературний відпуск при 

200 ºС, 1 ч. Попередньо литі лопасті піддавалися дробеметному  очищенню 

поверхні. Технічна дріб, б'ючись об литу поверхню, не тільки добре очищає 

поверхню, а й надає їй певну шорсткість, що покращує адсорбцію атомів 

вуглецю, тим самим забезпечуючи більш якісне насичення вуглецем. 

Шорсткість поверхні, створення підвищеної щільності дислокацій і напруг 

стиснення, сприяють процесу цементації і підвищенню працездатності і 

надійності роботи, збільшення терміну експлуатації деталей 

Всі ці технологічні операції не викликають труднощів, так як можуть 

проводитися в термічному цеху або в термічному відділенні ливарного цеху 

на існуючому обладнанні і не вимагають додаткових капітальних витрат. 

Контроль якості товщини навуглецеваного шару проводився за існуючою 

методикою на зразках-свідках. Твердість деталей після цементації і 

гартування, від запропонованої дослідженнями температури 900 ºС, становить 

52-56 HRC, що трохи нижче, ніж після стандартного гартування, 

рекомендованого довідковою літературою [113, 114], оскільки в гартованому 

шарі містилося 20-25 % Азал. Останній є деформаційно метастабільним і 

перетворюється в мартенсит при γ→α´ ДМПЗ, що забезпечує ефект 

додаткового самозміцнення при експлуатації. 

Виробничі випробування в термообрубному цеху №104 ПАТ «Азовмаш» 

дослідно-промислової партії лопастей, оброблених за запропонованою 

технологією, показали підвищення довговічності в 1,7-2 рази в порівнянні з 
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серійними. На рис. 6.4 представлені фотографії відпрацьованих лопастей зі 

сталі 20ГЛ після обробки за запропонованою технологією і без термообробки 

(що застосовувалося раніше). 

 

                                                                                                     

 

 

 
 

а) 

 
                                                                   

                                                   
 

б) 

Рис. 6.4. Лопасті дробеметного апарату зі сталі 20ГЛ після експлуатації: 

оброблені за новою технологією (а); без попередньої обробки (серійні) (б) 

 

Вони наочно свідчать про менший ступінь зносу, який носить 

рівномірний характер, і про підвищення довговічності і надійності 

експлуатації лопатей, термооброблених за запропонованою технологією. 

Розроблена технологія впроваджена у виробництво в ПАТ «Азовмаш» з 

річним економічним ефектом 83454 грн. (додаток А) (станом на 2014 г.). 

У переробному обладнанні комбікормового виробництва актуальною є 
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проблема підвищення довговічності ріжучих робочих органів - молотків 

зернодробарок (рис. 6.5), які демонструють низькі показники зносостійкості, 

що знижує продуктивність обладнання, погіршує якість кормових продуктів і 

підвищує їх вартість. Молоткові дробарки використовуються в 90 % всіх 

технологічних ліній по приготуванню концентрованих і комбінованих кормів. 

Термін служби молотків з використовуваної сталі 25 після нормалізації, в 

залежності від переробленого продукту, становить від 72 до 300 годин. 

Кількість молотків в дробарці – 80 шт. Серед методів поверхневого зміцнення 

різальних країв молотків на практиці застосовуються: обробка поверхні 

високоенергетичними пучками, гартування СВЧ, поверхнева пластична 

деформація, хіміко-термічна обробка та інші [184]. Однак, до цих пір не 

знайдений оптимальний метод поверхневого зміцнення молотків. 

 

 

Рис. 6.5. Молотки зернодробарок  

 

З метою підвищення довговічності молотків дробильної кормової 

установки сільгоспмашинобудівного підприємства «Віктор» запропонована 

технологія поверхневого їх зміцнення на основі системних досліджень цієї 

дисертаційної роботи. З огляду на товщину молотків (3-4 мм) проводилася 

наскрізна цементація деталей зі сталі 25 в твердому карбюризаторі при 
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температурі 930 ºС протягом 14-15 годин з подальшим гартуванням від 

підвищеної температури 1000 ºС і відпуском при 200 ºС (1 год) для зняття 

напружень. Така температура гартування обумовлена значною ударною 

складовою ударно-абразивного зношування в умовах експлуатації, що вимагає 

підвищеного вмісту більш пластичного і в'язкого Азал в структурі. 

Дослідно-промислова партія молотків (рис. 6.6) зі сталі 25 в кількості 

80 шт. була термооброблена в умовах ДВНЗ «ПДТУ» за запропонованою 

технологією. Промислові випробування на сільськогосподарському 

підприємстві «Віктор» (Україна, Запорізька обл.) показали підвищення 

довговічності деталей в 2,6-3 рази в порівнянні з серійними зі сталі 25 після 

нормалізації. Розроблена технологія впроваджена у виробництво з річним 

економічним ефектом 9439 грн. (додаток Б) (за станом на 2014 г.). 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 6.6. Молотки зернодробарок зі сталі 25: загальний вигляд (а); 

розташування молотків, оброблених за новою технологією в 

зернодробарці (б) 

 

Підвищення зносостійкості молотків пояснюється формуванням 

оптимальної структури, що містить мартенсит, цементит і метастабільний 

залишковий аустеніт (30-40 %). Дослідження показали, що Азал зазнає γ→α´ 
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ДМПЗ і в процесі експлуатації в тонкому робочому шарі. Це перетворення 

викликає додаткове самозміцнення поверхневого робочого шару внаслідок 

утворення більш дисперсного і твердого мартенситу деформації. По мірі 

зношування шар, що додатково самозміцнюється, поступово переміщується 

вглиб деталі. Крім того, значна частина енергії, зернової суміші, що 

переробляється, витрачається на це перетворення і пов'язані з ним процеси 

підвищення щільності дислокацій (наклепу) і релаксації мікронапруг [11, 26]. 

Відповідно, значно менша частка енергії залишається на зародження 

мікротріщин і руйнування, отже, цей процес сповільнюється. Як результат - 

підвищується довговічність роботи молотків. 

З метою підвищення терміну служби ряду шестерень зі сталі 20Х2Н4МА 

ТОВ «МАГМА», розроблена технологія їх термообробки, яка полягає в 

наступному. Зразки зі сталі 20Х2Н4МА піддавалися цементації в стані відпалу 

або нормалізації в твердому карбюризаторі при 930 ºС±10 ºС протягом 16–

18 годин, глибина цементованого шару 1,2-1,5 мм. Після цементації 

запропоновано проводити замість об'ємного гартування - плазмове гартування 

від ~1300 ºС (швидкість переміщення плазмотрона з плазмоутворюючим 

газом - аргоном 63 см/хв.) по западинах зубів на плазмотроні непрямого 

впливу (конструкції ДВНЗ «ПДТУ»), що забезпечує формування структури 

мартенситу, метастабільного аустеніту і карбідів. Твердість після 

термообробки становить 52-54 HRC. 

Проведені стендові випробування зразків зі сталі 20Х2Н4МА, зміцнених 

за новою розробленою технологією, показали підвищення зносостійкості в 1,5 

рази в порівнянні з незміцненими, які раніше застосовувалися в 

ТОВ «МАГМА». Ця технологія може бути рекомендована для ряду шестерень 

і дозволить збільшити міжремонтний ресурс в ~1,5 рази, знизити ремонтно-

експлуатаційні витрати, підвищити продуктивність. Вона і була 

запропонована до впровадження в ТОВ «МАГМА». 
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Висновки по розділу 6: 

1. Узагальнено технологічні схеми використання ХТО в поєднанні з 

розробленими в даній роботі способами і технологіями комплексного 

зміцнення різних конструкційних сталей. Їх перевага полягає в істотному 

підвищенні вмісту в поверхневих шарах вуглецю (при необхідності додатково 

і азоту), що є доцільним для деталей, що працюють в різноманітних умовах 

тертя ковзання і кочення, абразивного або ударно-абразивного зношування 

або їх комбінацій. 

2. Розроблено перспективні технології комплексної об'ємно-поверхневої 

обробки низьколегованих цементованих сталей (18ХГТ, 25ХГТ, 20ГЛ, 

18Х2Н4МА і ін.), що дозволяють регулювати метастабільні фазово-структурні 

стани в поверхневих зміцнених шарах виробів та викликають ефект 

деформаційного самозміцнення. 

3. На основі системних досліджень і узагальнення технологічних схем 

зміцнення сформульований новий підхід в проектуванні перспективних 

технологій ХТО і остаточної термічної обробки низьколегованих сталей, що 

полягає в збереженні в поверхневонасичених шарах деталей машин поряд з 

мартенситом і частинками твердих фаз, певної кількості Азал з градієнтною 

зміною фазово-структурного метастабільного стану. 

4. Для підвищення зносостійкості в конкретних умовах зношування 

необхідні певні фазово-структурні градієнтні співвідношення вмісту 

мартенситу гарту, карбідів і залишкового аустеніту по товщині зміцненого 

шару оптимального ступеня метастабільності, що забезпечує реалізацію 

ефекту деформаційного самозміцнення завдяки розвитку γ→α' ДМПЗ. 

5. Вперше для низьколегованих конструкційних сталей запропонований 

спосіб додаткового зміцнення навуглецеваного шару плазмовою обробкою з 

певною величиною тепловкладення (і, відповідно, температури нагріву), від 

чого залежить глибина зони плазмового впливу (ЗПВ), що дозволяє 

подрібнювати мікроструктури і створювати метастабільність не тільки в 
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цементованому шарі, але і в підшарі основного металу, що ефективно 

використовувати для підвищення зносостійкості. 

6. Розроблені способи поверхневого зміцнення, з використанням 

звичайної та глибокої цементації і термічної обробки при оптимальних 

температурах, були впроваджені на виробництві в ПАТ «Азовмаш» і 

промислове підприємство «Віктор» і показали підвищення довговічності 

оброблених деталей: лопатей дробеметних апаратів в 1,7-2 рази, молотків 

зернодробарок в 2,6-3 разів, а також рекомендовані до впровадження в 

машинобудівне підприємство ТОВ «МАГМА» для зміцнення цементованих 

шестерень.  

 

Матеріали цього розділу представлені у публікациях: [6], [12], [15], [21] 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано і науково обґрунтовано нове 

вирішення важливої науково-технічної задачі підвищення механічних, 

експлуатаційних властивостей 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 подальший розвиток підхід в проектуванні перспективних 

зміцнюючих технологій ХТО і завершальної термічної обробки, заснований на 

формуванні метастабільних фазово-структурних градієнтів і модифікацій, які 

реалізують протікання керованого деформаційного мартенситного 

перетворення в поверхневих шарах, забезпечуючи ефект додаткового 

самозміцнення і підвищення зносостійкості та інших експлуатаційних 

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 гартування від 1150 ºС з подальшою 

НТЦО (500 ºС↔20 ºС), плазмова обробка з нагріванням 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 матеріалу 

здатність до самозміцнення і після оптимальних режимів - підвищення 

експлуатаційних властивостей. 

3. Визначено, що для різних умов зношування необхідно формувати 
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оптимальний 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, сформованого в результаті термічної і термоциклічної 

обробок, швидкісного термоциклічного азотування (ШТЦА), з закономірним 

зменшенням від поверхні вглиб кількості метастабільного залишкового 

аустеніту (від 67 % до 0 %) і збільшенням кількості мартенситу 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 високотемпературного гартування 1100 ºС, на 

отримання в навуглецеваних шарах метастабільного залишкового аустеніту, 

регулювання кількості і ступеню його метастабільності в широких межах, що 

впливає на кінетику і об’єм деформаційного мартенситного 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, 18Х2Н4МА 

та ін. Показано, що регулюванням величини тепловкладення плазмового 

струменя можливо забезпечити диференційовані фазово-структурні стани з 

різною кількістю та ступенем матастабільності залишкового аустеніту, який 

перетворюється в мартенсит деформації в процесі зношування і забезпечує 
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підвищення зносостійкості. 

7. Дослідженнями вперше встановлена закономірність зміни адгезійної 

зносостійкості по глибині цементованого шару низьколегованих сталей 

(18ХГТ, 25ХГТ, 20Х2Н4МА). Максимальна адгезійна зносостійкість (εТ=6,2) 

спостерігається на поверхні зміцненого шару і відповідає максимальній 

кількості метастабільного Азал, вмісту вуглецю та найбільшому утворенню 

мартенситу деформації (35 %), вглиб металу вона знижується, що відповідає 

зменшенню об’єму деформаційного мартенситного γ→α' перетворення при 

зношуванні і обсягу перетвореного мартенситу деформації.  

8. Розроблено фізико-математичні моделі процесу формування 

диференційованих фазово-структурних метастабільних модифікацій 

цементованих шарів в результаті використання розроблених способів об’ємно-

поверхневих комплексних обробок. Створені моделі дозволяють ефективно 

управляти формуванням градієнтних фазово-структурних метастабільних 

станів при використанні розроблених зміцнюючих технологій для підвищення 

зносостійкості та експлуатаційної довговічності деталей машин. 

9. Проведено промислові випробування дослідно-промислових партій 

деталей (лопастей дробометних апаратів зі сталі 20ГЛ, молотків 

зернодробарок зі сталі 25, шестерень зі сталі 20Х2Н4МА), які були оброблені 

за розробленими технологіями цементації і об'ємного та поверхневого 

гартування. Розроблені технології впроваджені у виробництво на 

ПАТ «Азовмаш» та промисловому підприємстві «Віктор» із сумарним 

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

машинобудівному підприємстві ТОВ «МАГМА». 
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