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Виявлено, що під час тертя кочення інтенсивність зношування наводнених зразків 
високоазотних марганцевих сталей вп’ятеро вища, ніж ненаводнених. Спостерігали 
зміну кольору поверхні тертя на контртілі, що супроводжувалось збільшенням 

інтенсивності його зношування.  Розміри продуктів зношування: 25…100 мкм при 
навантаженні 50 кг та більше 350 мкм у наводнених зразків при навантажені 25 кг. 

Зовнішній вигляд ненаводнених та наводнених продуктів зношування суттєво 
відрізняється. Мікротвердість наводненого шару (темного кольору) складала 

7,6…8,2 GРа, а шару білого кольору зі зруйнованих ділянок 4,2…4,9 GРа. У  
зруйнованих ділянках, що мають ознаки теплового схоплювання, спостерігали 
підвищений вміст карбідоутворюючих елементів (зокрема Mo), що підтверджує 
прискорення руйнування досліджених високоазотних сталей в умовах тертя кочення 

по ділянках, збагачених карбідами.  
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Розвиток техніки супроводжується розширенням застосувань елементів 

конструкцій водневої енергетики та впровадженням нових воденьвмісних 
середовищ (в тому числі змащувально-охолоджувальних рідин), які 

контактують з деталями трибоз’єднань.  
Серед водневостійких матеріалів відзначимо високоазотні 

хромомарганцеві сталі, які володіють підвищеними фізико-механічними 
властивостями (в = 1800…2000 МPа, KIC =200… 400 MPa m ) і вже знайшли 

широке використання в атомній енергетиці, будівництві, морській техніці, 

залізничному транспорті [1, 2]. Але в умовах тертя відбуваються значні зміни 
в поверхневих шарах і водневий чинник суттєво впливає на механізми і 

характер руйнування цих матеріалів, що потребує подальшого дослідження їх 
водневої деградації матеріалів, особливо в умовах зношування.  

У роботі [3] показано, що малочутливою до водню є високоазотна сталь з 

межею міцності 900 МPа і пластичністю 60%, яку вона зберігає в середовищі 

водню до Т = 650 К. Відмічається, що для здобуття високої водневої стійкості 

необхідно уникати появи нітридів. 
Матеріали та методика експерименту. Досліджували інтенсивність 

зношування в умовах сухого тертя ненаводнених та наводнених зразків 

холоднодеформованих високоазотних марганцевих сталей, а також їх 
поверхні тертя та морфологію продуктів зношування.  
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Наводнювання зразків з високоазотної сталі здійснювали при силі 
струму 0,5 А/сm2, у 26 %-му розчині сірчаної кислоти. Метою 

електролітичного наводнення сплавів було наситити перш за все поверхневі 

та підповерхневі шари сплавів воднем, провести триботехнічні випробування, 
зімітувавши тертя за максимальної дії водневого середовища.  

Зносотривкість визначали на машині тертя СМТ – 1 (2070). Швидкість 

ковзання нижнього ролика становила 1480 RPM, а верхнього 1240 
(проковзування складало 15%). Нижній ролик (діаметр 42 mm) виготовлений 
зі сталі 1.0503 (DIN) (HRc = 60) (аналог сталі 45). Верхній ролик виготовляли 
з високоазотних сталей: сплав №1 (типу DDT 68 твердістю 45…50) (хімічний 

склад наведено в табл. 1). Лінійна швидкість верхнього ролика складала 2,27 
m/s, а нижнього 3,08 m/s. В умовах сухого тертя навантаження складало 25 – 
60 kg. 

Таблиця  1  

Хімічний склад досліджуваних сталей 

№п/п Марка C Si Mn Cr Ni Mo V N 

1. Сплав № 1 0.06 0.52 19.4 17.5 0.13 2.08 0.14 0.97 

2. 1.0503* 0.42-0.5 0.17-0.37 – 0.25 0.25 – – – 

 *S до 0.04%, P до 0.035, C до 0.25, Cu до 0.25, As до 0.08. 
 

У мікроструктурі сплавів зафіксовано аустенітну металеву матрицю. 
Виготовлення високоазотних сталей здійснено з електродів виплавлених в 
дуговій печі, які для поліпшення чистоти переплавляють на установці 

електрошлакового переплаву переплаву під тиском. Після обточки заготовок 

зразки піддають дифузійному відпалу та холодному зміцненню. Далі 

відбувається відпал для зняття напружень та чистова обробка. Холодна 
пластична деформація для даних зразків може здійснюватись до 60%.  

Металографічні дослідження продуктів зношування проводили на 

мікроскопі Neophot 2 з залученням персонального комп’ютера та цифрового 
фотоапарату Nikon. Поверхні тертя знімали на електронному мікроскопі 

EVO-40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy 350. Мікротвердість 

поверхневого шару визначали до та після наводнювання, 
рентгеноструктурний аналіз проводили на установці ДРОН 2.  

 
 
Результати та їх обговорення. Проведено, порівняльні експерименти в 

умовах сухого тертя (рис. 2). Тертя сплавів №1 та № 2 проходило в 

нормальних умовах без схоплювання, коефіцієнт тертя залишався 

стабільним, звукова емісія не спостерігалась. Розміри продуктів зношування 
становили 20…30 мкм (при навантаженні 40 кг), при навантаженні 50 кг 
40…50 мкм, але були, довжиною і 100 мкм. Після наводнювання сплаву № 1, 

інтенсивність зношування зростала в 5-ть разів (рис. 2, стовпчик 3), а розміри 

продуктів зношування складали 350 мкм при 25 кг, а при 40 кг, лінійні 
розміри продуктів зношування були ще більшими 600…1000 мкм. Серед 

продуктів зношування були і такі чий розмір був у межах долей мікрометрів, 



  

або кількох мікрометрів. На початковому етапі тертя одна сторона частинки 
гладенька, а інша має сліди виривів.  

 

 
Рис. 2. Діаграма зношування сплавів в умовах сухого тертя при 

навантаженні 40 кг (перший ряд – високоазотні сталі; другий ряд – сталь 
1.0503): експеримент № 1 – сплав № 1, №2 – сплав № 1 після наводнювання. 

Fig. 2. Diagram of wear of alloys in the conditions of dry friction at loading 
40 kg (first row – high nitrogen steel; second row – steel 1.0503): experiment №1 – 
alloy № 1; № 1 after a hydrogenated. 

 
У роботі [4] встановлено, що при незначному наводненні зносостійкість 

зразків виготовлених зі сталі 45 збільшується, а при подальшому наводненні 
падає. Наводнення здійснювалось електролітичним способом. Автори 

пов’язують це с тим, що при початковому наводненні підвищується твердість 

сталі.  
Після електролітичного наводнення значно змінюється поверхневий шар 

матеріалу. В першу чергу змінюється колір (рис. 3а), шорсткість поверхні, а 

також мікротвердість поверхневих шарів. Мікротвердість поверхневого 

наводненого шару (яка мала темний колір) складала 7,6…8,2 GРа, а поверхні, 
з якої відокремився наводнений шар і яка мала металевий блиск (або білий 

колір під мікроскопі) складала 4,2…4,9 GРа.  
З рис. 3а бачимо, що поверхня тертя зазнала значних змін, після 

електролітичного наводнення, її вигляд суттєво відрізняється від блискучої 

металевої поверхні ролика, який не зазнав наводнювання. Але з наводненої 

поверхні (яка відразу після наводнення мала темний колір), в умовах 

експерименту відбувалось перенесення матеріалу. Це визначалось тим, що 
поверхня тертя наводненого ролика з темного кольору перетворювалась до 

металевого (білого) кольору, а на поверхні тертя ролика зі сталі 1.0503 
навпаки з’являлись темни полоси по всьому периметру ролика, які мали 
ширину приблизно 5 мм (рис. 3б).  

  



  

 
 
Рис. 3. Сталеві ролики після випробувань. Бокова поверхня ролика після 

електролітичного наводнення. Стрілочками позначено: 1 – місце де був 

припаяний пристрій для фіксування ролика; 2 – поверхня ролика, що зазнала 

водневої корозії (а). Ролик зі сталі 1.0503(b): 1 – поверхня ролика, яка 

відрізняється від поверхні на рис. 3а; 2 – полоси чорного кольору, які 
утворились на поверхні тертя в умовах проведення експерименту.  

Fig. 3. Steel rollers are after tests. A side of roller is after an electrolytic a 
hydrogenated. It is marked pointers: 1 is a placed where was a device is soldered 
for jigging of roller; 2 is a surface of roller, which tested hydrogen corrosion (à). 
Roller from steel 1.0503. 1 ¬ surface of roller, which differs from a surface on rice. 
3a; 2 – strips of black, which appeared on-the-spot friction in the conditions of lead 
through of experiment. 

 
На нашу думку це пов’язано з перенесенням водню в умовах тертя з 

приповерхневих електролітично насичених шарів сплаву 1 на сталь 1.0503. 
На користь цього факту свідчить те, що після очищення наводненого ролика 

за допомогою наждачного паперу (рис. 4. Експеримент № 2). На його 

металевій поверхні також з’являлись чорні полоси (переважно у центральній 
частині), а згодом ці ж полоси з’являлись і на ролику зі сталі 1.0503.    

Припрацювання поверхневих шарів, а також шорсткість поверхні 

відіграють значну роль при зношуванні поверхонь [5]. На початку тертя 
інтенсивність зношування зростала, у порівнянні з не наводненими сплавами. 

Проводити припрацювання, та обробку поверхонь тертя відразу після 

електролітичного наводнення з початку не входило до плану експерименту, 

бо ми намагалися зімітувати тертя наводненого шару (рис. 4. Експеримент № 
1). Якщо проводити зачищення за допомогою наждачного паперу 
поверхневого шару, то буде відбуватись знищення шару, що був насичений 

воднем. Як було вказано вище, мікротвердість поверхневих шарів була 
значно вище ніж у не наводненого зразка. 



  

 
 
Рис. 4. Діаграма зношування сплавів в умовах сухого тертя при 

навантаженні 25 кг. (перший ряд – високоазотні сталі; другий ряд – сталь 

1.0503). Цифрами під стовпчиками позначено номери експериментів. 
Fig. 4. Diagram of wear of alloys in the conditions of dry friction at loading 

25 kg (first row – high-nitric steel; the second row is steel 1.0503). Under columns 
it is marked numbers number of experiments.  

 
Після проведення експерименту № 1 проведено зачищення наждачним 

папером поверхонь тертя. Якщо порівняти данні експериментів № 1 та № 2 
(рис. 4), то зазначимо, що інтенсивність зношування зростає для обох сплавів. 

Експерименти № 2, № 3, № 4 проведено впродовж 30 хвилин один за одним, 
відразу після електролітичного наводнення яке тривало 3 години. 
Експеримент № 5 проведено через 70 годин після наводнювання. При 

кожному експерименті знижувався момент тертя, у порівняні з 

експериментами № 1 та № 2 він знизився в 2 рази для експерименту № 5, а 
відтак знизився й коефіцієнт тертя. У експерименті № 5 на поверхні тертя 

сірий шар вже не з’являвся. Аналіз представлених даних показує, що з часом 

для даних сплавів відбувається адаптація до умов тертя, для якої характерно 
зниження інтенсивності зношування для обох матеріалів (зниження моменту 

тертя). Інтенсивність зношування наводненого сплаву стабілізується 

(експерименти № 4, 5), а для сталі 1.0503, взагалі знос був найменший серед 
всіх дослідів. Можна висунути гіпотезу, що перенасичення високоазотних 

сплавів воднем, викликає інтенсивне зношування, але після зменшення 

об’ємної кількості водню в поверхневих шарах інтенсивність зношування 

стабілізується. Крім того, відбувається перенесення наводненого матеріалу з 
поверхні одного ролика на інший, ймовірно, що у деяких мікро об’ємах 
підвищується мікротвердість, та збільшується кількість водню через дифузію 

з поверхні сплаву №1, що також може сприяти збільшенню інтенсивності 
зношування сталі 1.0503 (експерименти № 2 - 4). Ці процеси могли 

пришвидшуватись, бо в процесі тертя значно підвищується температура. При 

роботі вузла тертя локальні температури мікрошару в зоні фрикційного 

контакту можуть досягати ~ 800 0С. Дія розчиненого в металі водню 



  

проявляється в умовах сухого тертя на боковій поверхні роликів від 60 0С до 
140 0С, але в зоні контакту ця температура звичайно значно вища.  

Водень окрихчує майже всі метали, завжди зменшуючи їх пластичність і 

міцність [6]. Він легко дифундує і вступає в реакції як на поверхні, так і в 
глибині металу. Найбільш сприятливі умови протікання процесів за участю 

водню виникають на малих ділянках ювенільних поверхонь металу, не 

покритих окисною плівкою. Відомо, що нержавіючі сталі такого типу мають 
на своїй поверхні “пасивуючу” оксидну плівку товщиною 1…5 нм [7]. Тому, 

ймовірно, що вихід водню на поверхню буде здійснюватись в першу чергу, 

там де цієї плівки немає. Такими місцями можуть бути ті ділянки де водень 

може концентруватись у великої кількості, або найбільш “слабкі” місця, 
наприклад, карбіди. Наведемо фото поверхні тертя (рис. 5 - 7). Як бачимо з 

рисунка 5а поверхня має численні пошкодження, що виникли в умовах 

теплового схоплювання. 
 

 
 
Рис. 5. Поверхня тертя сплаву № 1 в умовах сухого тертя після 

наводнення (× 35) (Р = 25 кг, V = 2,25 м/с) (а). Поверхня тертя контр тіла (б). 
Fig. 5. Surface of friction of alloy № 1 in the conditions of dry friction after a 

flood (× 35) (R = 25 kg, V = 2,25 m/s) (a). Surface of friction kontr bodies (b)  
 

 



  

Рис. 6. Фрагмент поверхні тертя, де був проведений локальний 
рентгеноструктурний аналіз. Цифрами позначено, номери спектрів (а). 

Поверхня з якої був проведений локальний рентгеноструктурний аналіз. 

Спектр № “0” (див.табл.2). (б). 
Fig. 6. Fragment of surface of friction, where a local analysis was conducted 

X-ray. It is marked numbers, numbers of spectrums (a). Surface which a local 
rentgenostrukturniy analysis was conducted from. Spectrum № 0 (see Table 2) (b). 

 
Як відомо зміцнюючими фазами в легованих сталях можуть бути карбіди 

різного складу: нітрид, карбонітріди, інтерметаліди, чисті і малорозчинні 

метали в залізі (наприклад, чиста мідь). Найбільш ефективне зміцнення 

досягається такими фазами, які здатні розчинятися в твердому розчині 
(наприклад, в аустеніті при нагріві), а потім виділятися з нього в 

дрібнодисперсному стані і зберігатися при температурах технологічної 

обробки і використовуватись у деталях трибоспряжень. До ефективних 

зміцнювачів відносяться карбіди: VC, NbC, MoC і нітриди VN, NbN, а також 
комплексні фази на їх основі. Оптимальне зміцнення від твердих дисперсних 

часток досягається за умови, коли ці частки досить малі і коли відстань між 

ними в твердому розчині також мало. Забезпечується цей процес відповідним 
підбором легуючих елементів і режимів термічної обробки (гарт і висока 

відпустка, гарт і низька відпустка), що дозволяють отримати структуру з 

високими триботехнічними характеристиками. 
 

 
Рис. 7. Спектр № 1 (з дисперсією по енергії) характеристичного 

рентгенівського випромінювання (ЕДХ) елементів, збуджені електронним 

зондом із поверхні тертя зразків досліджуваної сталі. 
Fig. 7. Spectrum № 1 (with dispersion for energies) characteristic X-ray 

photography radiation (EDKH) of elements, excited an electronic probe from the 
surface of friction of standards of the probed steel. 

 
В таблиці 2 наведено результати рентгеноструктурного аналізу, як 

бачимо з рис. 6а найбільше руйнування спостерігалось на ділянках 1 та 3. 
  

Таблиця 2 
Рез ультати локального рентгеностр укт урного анал і зу з  поверхні  сплав у 

№ 1  



  

№ 
п /п  

Элемент  Спектр № 0  Спектр № 1 Спектр № 2 Спектр № 3 

1 .  2 .  1 .  2 .  1 .  2 .  1 .  2 .  
1 .  N K 0.87 2.80   1.58 4.78 0.00 0.00 
2 .  O K 8.04 22.70 18.70 42.77 10.05 26.72 23.81 54.96 
3 .  Al K   7.99 10.83 1.06 1.61 0.83 1.14 
4 .  Si K 1.05 1.70 1.19 1.54   1.05 1.38 
5 .  Cr L 18.90 16.42 18.04 12.70 17.57 14.37 6.63 4.71 
6 .  Fe L 67.70 54.77 42.05 27.56 67.94 51.72 42.54 28.13 
7 .  Mo L 3.45 1.62 12.05 4.60 1.80 0.80 25.13 9.67 

 
1  –  Volume (об’ємний вміст ,  %) ,  2 –  аtomic (атомний вміст ,  %)  

 
Данні в таблиці свідчать про те, що в цих місцях (спектр № 1 та № 3) 

існує підвищений вміст Mo (12,05 та 25,13 об’ємних%). Отже в цих місцях 

розташовані карбіди, що містять Mo, Cr, а відтак катастрофічні ознаки 
руйнування зафіксовані саме в карбідах. Найбільш близький за таким 

складом є металоподібний карбід (Fe,Cr,Mo)23C6 який зміцнює сталь. Цей 

карбід має іоно-ковалентно-металевий типи зв’язку. Відомо, що саме карбіди 

мають підвищену крихкість, у порівняні з металевої матрицею. Отже такий 
тип карбіду зміцнює металеву матрицю та фіксується в ній (завдяки 

подібності металевих ґраток аустеніту та карбіду), але руйнується в умовах 

тертя. Саме ковалентний тип зв’язку відповідає за крихкість карбідів. Серед 
виявлених елементів фіксується невеликий вміст Si, у криcталічній ґратці 

якого переважають ковалентні зв’язки. У спектрі № 2 вміст Si не виявлено, а 

вміст Mo мінімальний. 
Ймовірно, що підвищений вміст водню на ділянці між карбідом та 

аустенітною матрицею також спричинив руйнування сплаву.      
Для всіх спектрів вимірювання зафіксовано вміст Cr, якій зміцнює 

твердий розчин, а також сприяє появі карбідів. Завдяки присутності більш 
ніж 14 % Cr отримуємо властивості нержавіючої сталі. 

Так деякі нержавіючі сталі, що містять хром та вуглець, здатні утворити і 

виділяти карбіди при нагріві до температури 480 – 700 °С. Виділення карбідів 
відбувається внаслідок того, що вуглець реагує переважно з хромом з 

утворенням карбідів, які зазвичай відкладаються по границях зерен. 
Утворення карбідів приводить до зменшення в сплаві кількості хрому, тому 
матеріал, що безпосередньо примикає до часток карбіду, має значно гіршу 

корозійну стійкість, а також низькі фізико-механічні властивості на деяких 

ділянках чим первинний сплав [8].  
Також фіксується підвищений вміст O та Al. Підвищений вміст кисню 

спектрі № 3 можна пояснити активними трибо процесами під час руйнування, 

внаслідок у підвищених температур, коли в умовах схоплювання 

відбувається інтенсивне окислення поверхні. Атомарний вміст кисню у 
карбіді, де відбувалось теплове схоплювання у 2 рази вище ніж на не 

зруйнованій ділянці (спектр № 2, рис. 6).  
Спектр № 2 вказує на присутність азоту на не зруйнованій ділянці в 

умовах інтенсивного зношування. Азотистий аустеніт (γ - N) має г.ц.к. ґратку, 
атоми азоту в якій розподілені у центрі куба (неузгодження до 12 (%)), що 

відповідає заняттю вакансій приблизно половини центрів всіх елементарних 



  

ґраток. Присутність Al може вказувати й на присутність найбільш стійких 
нітридів у сталі – AlN. Al відноситься до неперехідних металів та його нітрид 

не можна віднести до фаз втілення [9].  
Одними з найінформативніших джерел інформації про процеси 

руйнування в умовах тертя є частики зношування [10 - 12]. На рис. 8а 

представлені частинки зношування, які викришились в умовах сухого тертя 

під час схоплювання з не наводненого сплаву. Їх розмір складає 25…100 мкм 
при навантаженні 50 кг, при навантаженнях 25 кг середній розмір продуктів 

зношування – 15..40 мкм, але зустрічались й дрібніші, чий розмір досягав 

кількох мкм. 
На рис. 8б частинка, яка викришилась із наводненого зразка має більші 

розміри і зовнішній вигляд її дуже відрізняється від частинок, які 
викришились під час сухого тертя. Стрілочкою 1 показано східчастий 

характер руйнування, але таких мікрорельєф притаманний лише невеликій 

нижній зоні частинки. Стрілочкою 2 показана велика зона, яка має сліди 

виривів, та схоплювання. У порівнянні зі всією частинкою, ця зона займає 
велику площу, але її рівень нижче ніж вся частинка, тобто з цієї площі 

відділився великий об’єм матеріалу. Взагалі, практично вся поверхня 

частинки має зовнішній вигляд притаманний процесам інтенсивного 
руйнування, та схоплювання, що свідчить про катастрофічне руйнування 

матеріалу. Автори роботи на багатьох продуктах зношування спостерігали 

тріщини (рис. 8б позиція 3).  

 
 
Рис. 8. Частинки зношування, що викришились в умовах сухого тертя під 

час схоплювання з не наводненого сплаву (× 500) (Р = 50 кг, V = 2,25 м/с) (а). 
Частинка зношування (сплав № 1) після наводнювання (× 500) (Р = 25 кг, V = 
2,25 м/с) (б).  

Fig. 8. Wear particles (alloy № 2), which was painted in the conditions of dry friction 
during grasping (× 500) (Р = 50 kg, V = 2,25 m/s) (а). A particle of wear (alloy № 1) is 
after a flood (× 500) (Р = 25 kg, V = 2,25 m/s) (b). 

 
Таким чином, інтенсивність зношування наводнених сплавів у кілька 

разів вище в умовах тертя кочення (сухого тертя). Це пов’язано з 

пересиченням поверхневих шарів воднем. Внаслідок чого виникає інтенсивне 

водневе зношування руйнуванням (за класифікацією Гаркунова Д.Н.). 
Ознаками якого є миттєве руйнування поверхні на глибину до 1…2 мкм, та 

зовнішний вигляд поверхонь тертя, продуктів зношування (їх розміри), а 



  

також збільшення майже у 2 рази моменту тертя у порівняні з не 
наводненими сплавами. З часом інтенсивність зношування наводнених 

сплавів падає, це можна пояснити, як зменшенням кількості водню у 

поверхневих шарах, так і припрацьованюстю поверхонь тертя.  
Підвищити зносостійкість досліджуваних сплавів можна завдяки: 
- визначенню режимів наводнювання, тобто враховувати який час треба 

для електролітичного наводнення, щоб лише зміцнити поверхневий шар і не 
допустити занадто дії водню на руйнування поверхневих шарів; 

- отримати у сплавах такого типу не тільки карбіди (Fe,Cr,Mo)23C6, а й  
MoC; 

- зменшення енергії дефекту упаковки аустеніту завдяки легуванню цих 
сплавів такими елементами як N, Сr, Si, Mo; 

- отриманню в цих сплавах завдяки присутності дрібнодисперсних 
часток (розміром до 10…50 нм) карбідів, які перешкоджають руху 
дислокацій, а також сприяють їх розмноженню, що зрештою приводить до 

підвищення міцності сталі. Так, в загартованих аустенітних сталях з 1% 

ніобію (12Х18Н10Б) або з 1% титану (12Х18Н10Т) при високотемпературній 

(~700 °С) витримці на дефектах упаковки виділяються когерентно пов'язані з 
матрицею кубічні карбіди NBC і TIC [13]. Так останнім часом з'явилася 

інформація про створення наноструктурованних сталей [14 - 17]. У 

електронному ресурсі [12] наголошується, що міцність та-який сталі зростає в 
3 – 4 рази, а твердість – на порядок, при поліпшенні хладостійкості і 

багатократному збільшенні корозійної стійкості. 
ВИСНОВКИ 
Отримано результати по зносостійкості високо азотних 

холоднодеформованих марганцевих сталей в умовах сухого тертя та після 
електролітичного наводнювання. Швидкість ковзання нижнього ролика 
становила 1480 обертів за хвилину, а верхнього 1240 (проковзування 
складало 15%). Інтенсивність зношування наводнених зразків при 
навантаженні в 5-ть разів вище, ніж не наводнених, відразу після наводнення. 
З часом інтенсивність зношування наводнених роликів значно падає 
(останній експеримент через 70 годин). Візуально спостерігалась зміна 
кольору поверхні тертя на контртілі під час перших експериментів, що 
супроводжувалось збільшенням інтенсивності зношування контр тіла.  
Проаналізовано розміри продуктів зношування, які виявились від 25…100 
мкм при навантаженні 50 кг. Та більше 350 мкм у наводнених зразків при 
навантажені 25 кг. Зовнішній вигляд продуктів зношування не наводнених та 
наводнених частинок зношування значно відрізняється. Мікротвердість 
наводненого шару (темного кольору) складала 7,6…8,2 GРа, а шару білого 
кольору зі зруйнованих ділянок 4,2…4,9 GРа. У найбільш зруйнованих 
ділянках, що мають ознаки теплового схоплювання, спостерігався 
підвищений вміст карбідоутворюючих елементів (Mo), а вміст N не 
фіксувався. Від так є докази того, що руйнування високо азотних сплавів в 
умовах тертя кочення відбувалось саме у карбідах. Ймовірно, що підвищений 
вміст водню на ділянці між карбідом та аустенітною матрицею також 
спричинив руйнування сплаву.     

РЕЗЮМЕ.  
Получены результаты по износостойкости высокоазотистых 

холоднодеформированных марганцевых сталей в условиях сухого трения и после 
электролитического наводораживания. Скорость скольжения нижнего ролика составляла 

1480 оборотов за минуту, а верхнего 1240 (проскальзывание составляло 15%). 
Интенсивность изнашивания наводороженных образцов при нагрузке в 5-ть раз выше, 

чем не наводороженных, сразу после наводораживания. Со временем интенсивность 
изнашивания наводороженных роликов значительно падает (последний эксперимент 



  

через 70 часов). Визуально наблюдалось изменение цвета поверхности трения на 
контртеле во время первых экспериментов, что сопровождалось увеличением 

интенсивности изнашивания контртела. Проанализированы размеры продуктов 
изнашивания, которые оказались от 25…100 мкм при нагрузке 50 кг, и более 350 мкм у 

наводороженных образцов при нагрузке 25 кг. Внешний вид продуктов изнашивания не 
наводороженных и наводороженных частиц изнашивания значительно отличается. 

Микротвердость наводороженного слоя (темного цвета) составляла 7,6…8,2 GРа, а слой 
белого цвета из разрушенных участков 4,2…4,9 GРа. В наиболее разрушенных участках, 

которые имеют признаки теплового схватывания, наблюдалось повышенное содержание 
карбидообразующих элементов (Mo), а содержимое N не фиксировалось. Что является 
косвенным доказательством того, что разрушение высокоазотных сплавов в условиях 
трения качения происходило именно в карбидах. Вероятно, что повышенное содержание 

водорода на участке между карбидом и аустенитной матрицей также повлекло 
разрушение сплава. 

SUMMARY. 
Results are got on wearproofness high-nitrogen hard-wrought manganese stales in the 

conditions of dry friction and after electrolytic a hydrogenated. Speed of sliding of lower roller 
made 1480 turns for a minute, and overhead 1240 (slipping was 15%). Intensity of wear of a 
hydrogenated standards at loading in 5 times higher, than not a hydrogenated, right after a 
hydrogenated. In course of time intensity of wear of a hydrogenated rollers falls considerably (last 
experiment in 70 hours). By sight there was discoloration the surface of friction on a kontrtele 
during the first experiments, that was accompanied the increase of intensity of wear of kontrtela. 
The sizes of products are analysed wears which appeared from 25.100 m  at loading 50 kg And 
more than 350 m at a hydrogenated standards at loading 25 kg Original appearance of products 
of wear of not a hydrogenated and a hydrogenated particles of wear differs considerably. A 
microhardness of a hydrogenated of layer (sad-coloured) was 7,6…8,2 GРa, and to the layer of 
white color from the blasted areas 4,2…4,9 GРa. In the most blasted areas which have signs of the 
thermal grasping, there was enhanceable maintenance of carbide creating elements (Mo), and 
content of N was not fixed. That yavlyaesya by indirect proof that destruction is high nitric alloys 
in the conditions of friction of woobling took place exactly in carbides. Probably, that enhanceable 
maintenance of hydrogen on an area between a carbide and austenitic matrix also entailed 
destruction of alloy. 
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