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МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОВЕРХНОСТИ ОТ СОСТАВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 

 

Белоус Е.А., к. ф.-м. наук, СумГУ, г. Сумы 

 

Износ металлических поверхностей – основной фактор, приводящий к 
старению и разрушению деталей машин и механизмов. Введение в состав 
наплавочного металла в определенном соотношении титана и углерода 
значительно увеличивает устойчивость поверхности к абразивному износу. 
Актуальным является вопрос выбора оптимального состава материала, 
наносимого на поверхность деталей [1]. 

В работе представлена  математическая модель зависимости твердости 
и относительной износостойкости поверхности от процентного содержания 
углерода и титана. Модель позволяет варьировать параметры твердости и 
износостойкости, влиять на характеристики абразивного износа 
металлических поверхностей путем изменения количественного содержания 
титана и углерода.  

 
 

Рисунок 1 – График зависимости твердости материала поверхности от 
содержания углерода и титана в наплавленном металле 

Полученная модель может быть использована для выбора 
оптимального химического состава наплавленного металла с целью 
варьирования параметрами относительной износостойкости и твердости 
поверхности, а также, для решения задач минимизации затрат и 
энергоресурсов при подборе шихты порошковой проволоки. 
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