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ЗАСТОСУВАННЯ В АВТОМОБІЛЕБУДУВАННІ ТА 

ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННІ МАТЕРІАЛІВ З ПІДВИЩЕНОЮ 

КОРОЗІЙНОЮ СТІЙКІСТЮ 

Проблема корозійної стійкості матеріалів для користувачів 

автомобільної техніки завжди актуальна. Не дивлячись на розвиток 

нових технологій, більшості автовиробників не вигідно створювати 

техніку, яка буде працювати вічно. Тому для власників техніки, якщо 

вони хочуть уникати шкідливого впливу корозійних процесів на деталі 

автомобіля, необхідно розраховувати й на власний вклад в забезпечення 

корозійної стійкості. На кафедрі вже давно приділяється увага в 

систематизації інформації, щодо властивостей матеріалів, які 

застосовуються в автомобілебудуванні та енергомашинобудуванні, в т.ч. 

корозійностійких [1].  

Мета роботи полягає в систематизації інформації стосовно 

застосування матеріалів, що забезпечують підвищену корозійну 

стійкість, в т.ч. і в автомобілебудуванні та енергомашинобудуванні. 

Згідно з джерелом [2] після моніторингу автомобілів з 2005 по 2014 

роки випусків (р.в.), які потрапили під тестування, «антилідером» став 

кросовер Geely Emgrand X7 (2011 – 2013 р.в.). Приблизно через рік 

експлуатації у цього автомобіля майже не залишається не охоплених 

корозією елементів. Основна причина – неякісне лакофарбове покриття. 

Друге місце отримало сімейство Opel Astra (2005 – 2012 р.в.) Найбільш 

проблемними виявилися колісні арки, двері в нижній частині, а також 

днище і капот. Третій рядок рейтингу дістався Nissan Almera першого 

покоління європейської збірки. Мова йде про автомобілі (2005 – 2006 

р.в.). Буквально через 3 – 4 років експлуатації такі машини починають 

добряче іржавіти. На четвертому – Mazda 6 (2005-2008 р.в.). У якої через 

4 -5 років експлуатації на крилах, днищі, задніх арках і навіть дверях 

починають з’являтися іржаві «жучки». На п’ятому місці опинився Ford 

Mondeo (2006-2010 р.в.). Кузов протягом перших 5 – 6 років експлуатації 
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авто зберігається непогано, але потім машина перетворюється на 

суцільну іржу. Корозія з’являється на колісних арках, днищі та порогах. 

Корозія металів та особливо схильних до неї антифрикційних 

підшипникових сплавів характеризується послідовним протіканням 

цілого ряду процесів, які можуть виражатись: у з’явленні корозійних 

точок на поверхні в межах утворених плям; появою на робочій поверхні 

антифрикційного сплаву шорстких плям та точок; утворенням в місцях 

корозійних точок невеликих поглиблених раковин; викришуванням 

антифрикційного сплаву по тріщинах між раковинами, а також 

утворенням тріщин, які з’єднують раковини [3]. 

На швидкість корозійного руйнування суттєвий вплив здійснює 

вода. Наприклад, вона може накопичуватися в маслі при невиконанні 

правил збереження, перевезення, та заправлення машин. 

Застосування нержавіючих сталей та сплавів, може виявитись дуже 

дороговартісним, тому широкого впровадження може набувати 

застосування рідин та мастил, що нейтралізують дію корозійних 

середовищ. 

Введення протикорозійних присадок дозволяє покращити один з 

визначальних показників змащувального масла – його стабільність проти 

корозії. Протикорозійні присадки додають в масла, з метою виключення 

корозії металів, в першу чергу сплавів кольорових металів та сплавів, які 

зазвичай застосовуються як антифрикційні матеріали. В якості 

протикорозійних присадок запропоновані різні сполучення: трифенил- 

фосфит, трибутилфосфит, осернене масло з додаванням стесфину 

(АКОР-1), алкилфеноляти лужних та лужноземельних металів (присадки 

ЛАНИ-213, ДФ-1 тощо), ефір алкенилянтної кислоти (В 15/41) та 

багатокомпонентні концентрації присадок типу КП та ін. [3]. 

Також перспективним напрямком є застосування змащувальне 

охолоджувальних рідин (ЗОР). Застосовуються ЗОР головним чином при 

обробці металів різанням, обробці металів тиском (ОМД). Аналіз 

літературних джерел дозволив встановити, що зараз продовжується 

удосконалення та розробка ЗОРів, а для підвищення їх «екологічності» 

продовжують додавати ще рослині добавки [4, 5]. ЗОР розроблюються в 

Фізико-механічному інституті НАН України, для поліпшення їх впливу 

на навколишнє середовище, до їх складу додають рослині добавки: 

соняшникову або ріпакову олії [5]. Раніше, ці ЗОРи вже були опрацьовані 

для механічної обробки автомобільних деталей [1]. Їх застосування 

дозволяє деталям отримати «консервувальний» ефект внаслідок якого 

поверхня деталі, виготовлена, наприклад, з феритно-перлітної сталі,  не 

кородує при контакті з вологим повітрям, або водою.  

В енергомашинобудуванні ЗОРи широко застосовуються для 

механічної обробки, в тому числі під час ремонтів, роторів потужних 

турбогенераторів. 

Оливні ЗОРи (основою є олива), завдяки їхім високим 

змащувальним властивостям, широко застосовують при важких режимах 

обробки (великі глибини різання та низькі швидкості обертання на 
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верстатах); водні ЗОР (основою є дистильована вода) з урахуванням їх 

охолоджувальних властивостей використовують для обточування (та 

інших технологічних операцій) деталей та «заготовок», в умовах 

високошвидкісної обробки на металорізальних верстатах. 

Подальший розвиток комп’ютерних технологій та комп’ютерного 

моделювання фізико-хімічних процесів, може допомогти в розробці 

нових ефективних екологічно чистих ЗОРів, які здатні підвищувати 

корозійну стійкість оброблюваних «заготовок», а також деталей, які 

будуть контактувати з корозійними середовищами. 
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