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Зносостійкі матеріали – це конкретні матеріали, які відрізняються підвищеною 

зносостійкістю в конкретних експлуатаційних умовах. Окремі матеріали можуть бути вельми 

зносостійкими в одних умовах, але зовсім нестійкими в інших. 

У результаті спрацьовування деталей знижується потужність механізмів машин, 

збільшуються витрати пального, погіршуються тягові якості, затуплюються начіпні знаряддя. 

Знос є причиною виникнення відхилень від нормальних умов роботи, таких як виникнення 

ударів, вібрацій та ін., які можуть привести до руйнування. Тому дослідження питань 

способів підвищення конструкційної зносостійкості є вельми актуальним.  

У багатьох випадках з підвищенням твердості матеріалу збільшується його 

зносостійкість. Це правило більш однозначно діє в умовах абразивного зношування; в парах 

тертя матеріал з меншою твердістю може мати більшу зносостійкість (наприклад, пластмаси, 

бабіти та ін.). Елементи вузлів тертя виготовляють зі сталей, чавунів, сплавів, композитних та 

неметалічних матеріалів. Для деталей використовують методи поверхневого та об’ємного 

зміцнювання, а також різні види хіміко-термічної обробки. Крім того, у багатьох випадках 

матеріали також наносять у вигляді покриттів, плівок, накладок.  

Епіламування полягає в обробці поверхонь тертя у фтористих поверхнево-активних 

речовинах (ПАР). Ця обробка знижує поверхневу енергію та локалізує ріст поверхневих тріщин. 

Особливістю ПАР є висока адсорбційна здатність, завдяки чому на поверхні утворюються тонкі 

плівки з пониженою енергією, що забезпечує підвищення зносостійкості (σw) та границі 

втомленості (σ-1). 

Металізація полягає в нанесенні розплавленого металу при розпиленні струменем 

повітря або азоту. Металізацію поділяють на газову, електродугову та плазмову. Галузі 

застосування – шийки колінчастих валів, вкладиші підшипників та ін. Переваги: високі 

антифрикційні властивості за рахунок пористості (10-15%). Недоліки: слабке (механічне) 

зчеплення шару з основним металом. 

Електроіскрове легування − базується на явищі електроерозії та полярного переносу 

матеріалу анода (вібратора) на катод - деталь. Широко застосовується нанесення твердих 

сплавів Т15К6 і подібних на сталеву основу. Переваги способу − висока твердість, міцне 

зчеплення шару з основним металом, відсутність нагрівання. Недоліки способу − низька 

продуктивність. Перспективи − застосування при фреттінговому зношуванні та подібних. 

Детонаційні методи  полягають в нанесенні порошкових покриттів за рахунок енергії 

детонації в газах (ацетилен + кисень). Змішування здійснюється в камерах, де розташована 

деталь і куди подається порошок. Зчеплення − міцне (дифузійне) і при цьому підвищується 

твердість та зносостійкість. 

Зміцнення енергією вибуху полягає в підвищенні твердості та зносостійкості поверхні 

тертя за рахунок наклепу, фазових перетворень при вибуху. Джерелом енергії є тротил. Викори-

стовують для залізничних рейок, ланок ланцюгів, траків гусениць. 
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