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Одним із сучасних методів поліпшення експлуатаційних характеристик 

деталей машин, ріжучого інструменту є застосування СВС-процесів. Цей 

спосіб дозволяє покращувати експлуатаційні характеристики, такі як 

міцність, зносостійкість, корозійна стійкість. 

Наведено аналіз раніше використовуваних методів зміцнення 

поверхонь деталей машин. Представлений спосіб зміцнення поверхонь 

деталей машин методом СВС-процесів під дією енергії коронного розряду, 

який дозволив підвищити надійність, зносостійкість і якість виготовленої 

продукції, підвищити її конкурентоспроможність, а також знизити 

матеріальні витрати виробництва.  

В результаті досліджень було виявлено підвищення твердості і 

зносостійкості при використанні методу СВС обробки. 
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One of the modern methods of improving the performance of machine parts, 

cutting tools is the use of SHS reactions. This method allows to increase the 

performance characteristics such as strength, wear resistance, corrosion resistance. 

 The analysis of the previously used methods of surface hardening of 

machine parts. A method for surface hardening of machine parts SHS-induced 

reactions action of energy corona discharge, which will improve the reliability, 

durability and quality of manufactured products, improve its competitiveness and 

reduce material costs of production.  

The experiments revealed increased hardness and abrasion resistance when 

using the SHS process. 
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Одним из современных методов улучшения эксплуатационных 

характеристик деталей машин, режущего инструмента является применение 

СВС-процессов. Этот способ позволяет улучшать эксплуатационные 

характеристики, такие как прочность, износостойкость, 

коррозионностойкость. 

 Приведен анализ ранее используемых методов упрочнения 

поверхностей деталей машин. Представлен способ упрочнения поверхностей 

деталей машин методом СВС-процессов под действием энергии коронного 

разряда, который позволил повысить надежность, износостойкость и 

качество изготавливаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность, а 

также снизить материальные затраты производства.  

В результате исследований было обнаружено повышение твердости и 

износостойкости при использовании метода СВС обработки. 
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