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1. Класифікація газотермічних покриттів 

1. Функціональний (службове) призначення 

3. Макроструктура (конструкція) покриття 

4. Макрогеометрия (спеціальний 
макрорельеф) покриття 

5. Спосіб газотермічного напилення, яким 
отримано покриття 

2. Склад 

6. Вид вихідного матеріалу для напилення 
покриття 

7. Група покриття по товщині 

8. Група покриття по пористості 

9. Група покриття по 
міцності зчеплення з 
основою 

10. Технологічні ознаки, 
що характеризують 
обробку покриття 

11. Додаткові ознаки 
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Така класифікація ГТП 
необхідна не тільки 
інженерно-технічним і 
науковцям, але і для 
організації процесу 
управління маркетингом 
газотермічних покриттів.  

В даний час пере-
важна увага надає-
ться класифікації 
газотермічних 
покриттів по 
функціональному 
призначенню.  

Вперше подібна класифікація розроблена  
фірмою МЕТКО . 

1. Класифікація газотермічних покриттів 
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У відповідності  
ГОСТ 28076-89 
класифікація 
газотермічних 
покриттів по 
функціональному 
призначенню 
наступна:  

5.1. Теплозахисне покриття 

4.1. Зносостійке 

4.2. Ерозійностійке 

4.3. Корозійностійке  
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1. Класифікація газотермічних покриттів 



Класифікація 
газотермічних 
покриттів з 
енергетичного 
ознакою 
(ГОСТ 28076-89) 

4.1. Плазмово-дугове  
напилення 

4.2. Високочастотне плазмове  
напилення 
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1. Класифікація газотермічних покриттів 
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1. Класифікація газотермічних покриттів 



2. Газополуменеве напилення 

Спосіб газополуменево-

го напилення покриттів 

відрізняється компакт-

ність, простотою 

використовуваного 

устаткування і його 

мобільністю, що 

дозволяє проводити 

роботи по відновленню 

деталей безпосередньо 

у замовника. 

Він рекомендується для напилення порошкових матеріалів: металів, 
сплавів, композицій і оксидів (рис. а), а також покриттів з металевого 
дроту, гнучких шнурів, зволікання (рис. б) 

а 

б 
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2. Газополуменеве напилення 

При газополуменевому 
напиленні покриттів 
ацетилен і його 
замінники: пропан, 
водень, а також рідке 
пальне можуть 
використовуватися в 
якості пального газу 

Окислювачем є кисень 
або повітря. 
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2. Газополуменеве напилення 

Газ 
Щільність, 

кг/м3 

Температура, 0С Нижча 
теплота 

згоряння, 
МДж/м3 

Температу
ра полум'я 
в суміші з 
киснем, 0С 

плав-
лення 

кипіння критична 

1 2 3 4 5 6 7 

Ацетилен 1,09 -81 -83,6 35,7 100,8 3100–3200 

Н-бутан 2,54 -139 -0,6 152 111,2 2700–2900 

Водород 0,084 -259,2 -252,8 -239,9 19,2 2400–2600 

Метан 0,67 -182,5 -161,7 82,1 32,0 2400–2700 

Оксид вуглецю 1,16 -205 -191,5 -140,2 12,2 2600–2800 

Пропан 1,88 -189,9 -42,6 96,8 83,2 2700–2850 

МАПП (метил-
ацетилен-
пропадиен) 

1,78 – – 120 83,2 2800–2900 

Швидкість частинок напилюваного матеріалу залежить від співвідношення кисню і горючого 
газу в суміші, кількості газу, який обдуває полум'я, відстані від зрізу сопла, кількості порошку, 
що вдувається в полум'я, його щільності, гранулометричного складу та інших компонентів, і 
знаходиться в межах 20-80 м/с 
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3. Детонаційне напилення 

Метод детонаційного 
напилення покриттів 
використовують 
енергію вибуху газових 
сумішей. Цим спосо-
бом можна наносити 
покриття будь-якого 
типу з низькою 
пористістю 

В результаті вибуху суміші відбувається виділення теплоти і 
утворюється ударна хвиля, яка розігріває і розганяє частинки 
порошку. Їх швидкість на відстані 75 мм від зрізу ствола може 
досягати 820 м/с. При попаданні на деталь частинок 
виділяється велика кількість теплової енергії, і температура 
напилюваного порошку збільшується до 4000 °С. В результаті 
цього на деталі 1 утворюється покриття (рис. г) 

В камеру 3 водо-
охолоджуваного 
стовбура 2 Ø 25мм 
подають кисень і 
ацетилен в строго 
певних кількостях; 
стовбур направля-
ють на оброблю-
вану деталь 1 (рис. 
а). Потім через от-
вір в камері пода-
ють порошок 
напилюваного 
матеріалу (рис. б). 
Газову суміш під-
палюють електрич 
чеський іскрою від 
запалу 4 (рис. в). 

Установка детонаційного 

напилення 
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3. Детонаційне напилення 

Після вибуху суміші 

горючих газів для 

видалення продуктів 

горіння здійснюється 

ють продувку стовбу-

ра азотом. Процес 

відрегульований 

таким чином, що він 

повторюється з 

частотою 3 – 4 рази 

в секунду. 

Установка працює до досягнення необхідної товщини покриття, 

яка на практиці зазвичай дорівнює 0,25 – 0,3 мм. Покриття, 

отримані детонаційним напиленням, відрізняються великою 

щільністю і високою міцністю зчеплення з основою. 

Детонаційне напи-

лення використо-

вують в основному 

для одержання 

твердих зносостій-

ких покриттів з 

карбідів, що містять 

невеликі кількості 

металевих ланцюж-

ках, а також різних 

оксидів і їх сумішей. 

Шнек пульпонасоса 
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4. Плазмове напилення 

Останнім часом цей 

метод, що відрізняєть-

ся високими техніко-

економічними показни-

ками, використовуєть-

ся в машинобудуванні, 

енергетиці, хімічній, 

нафтогазовій, 

дорожньо-будівельної, 

сільськогосподарської 

техніки, а також на 

підприємствах міського 

та комунального 

господарства 

Процес плазмового напилення здійснюють за схемою, представленої на рис.,  
де h1 – відстань від зрізу сопла до напилюваної поверхні; Тч – температура частин-
ки; Тп – температура підкладки; q – тепловий потік, що надходить в підкладку. 

Плазмовий розпи-

лювач був розроб-

лений у 1956 р. 

фірмами Gianini 

Corp. і UC на основі 

робіт Сміта (пат. 

2157498, 1939 р.), 

запропонував прист-

рій для нанесення 

покриттів, що 

містить катод у 

формі стрижня і 

анод у формі сопла. 
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4. Плазмове напилення 

Плазмове напилення 

здійснюється з допомо-

гою плазмового стру-

меня. Температура 

плазми в ядрі – 20 000-

30 000 К, швидкість 

струменя – 300-2000 

м/с. Між водо-охолод-

жуваними катодом і 

анодом від джерела 

електроживлення, 

запалюється електрич-

на потужнострумова 

дуга. Величину струму 

можна регулювати від 

80 до 600 А. 

В струмінь від спеціального живильника подають порошок, який 

прискорюється, розплавляється і осідає на підкладці, утворюючи покриття.  

У дуговий проміжок 

подають плазмо-

утворюючий газ 

(аргон, азот, суміш 

Аг-N2, повітря тощо). 

При контакті з дугою 

газ нагрівається і, 

прискорюючись, 

виходить з сопла у 

вигляді струменя 

низькотемператур-

ної плазми. Темпе-

ратура струменя від 

2,103 до 15,103 К. 

Швидкість струменя 
від 200 до 2-3,103 м/с. 

5 
2 

1 

3 
4 

6 

7 

5 
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5. Електродугове напилення 

При електродугової 
металізації освіта 
потоку напилюваних 
частинок відбуваєть-
ся за рахунок плав-
лення матеріалу, що 
розпилюється много-
амперной дугою, і 
диспергування його 
швидкісний струме-
нем газу (рис.) 

Основними характеристиками електородугового напилення є висока 
продуктивність процесу, яка може досягати 50 кг/год і високий енергетичний 
ККД розпилення, який може бути 0,7–0,9. До недоліків можна віднести 
необхідність використання для напилення тільки дротові матеріали. 

1 - електрична 
дуга; 2 - дріт;  
3 - сопло; 4 - меха-
нізм подачі дроту; 
5 - контактні прис-
трої; 6 - струмінь 
напилюваного 
матеріалу; lв - дов- 
жина вильоту 
дроту; Uд - елек-
трична напруга 

Схема електродугового 
напилення 
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6. Газотермічні способи напилення 
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7. Матеріали для нанесення 

газотермічних покриттів 

Спеціалізовані порошки часто випускають трьох класів: ОМ – особливо дрібні;  
М – дрібні і С – середні. Фракційний склад часток в межах одного класу для різних 
матеріалів неоднаковий. Як правило, клас ОМ включає в себе частинки діаметром 
40-100 мкм, клас М – 100-280 мкм, клас С – 280-630 мкм. 

Для напилення покриттів використовують порошки як загальнопромислового 
призначення, так і спеціалізовані з розміром частинок від 5 до 200 мкм. 
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7. Матеріали для нанесення 

газотермічних покриттів 

Як однокомпонентних порошків 
використовують метали (алюміній, 
цинк, вольфрам і ін), оксиди (AI2O3; ZrO2 
та ін), карбіди (WC, SiC та ін), бориди 
(WB, ZrB2, СгВ2 і ін), нітриди (AlN, ZrN, 
TiN, HfN та ін) і силіциди (MoSi2, Cr3Si, 
TaSi2 та ін). Зазвичай однокомпонентні 
порошки одержують розпилюванням 
розплавів або їх відновленням. При 
газотермічному напиленні, головним 
чином, застосовують однокомпонентні 
порошки, основна перевага 
використання яких полягає в отриманні 
покриттів з однорідним хімічним 
складом і структурою. 

В якості багатокомпонентних 
порошків можуть бути викорис-
тані механічні суміші металів, 
оксидів, сплавів, карбідів, 
боридів, графіт (алмаз), тверді 
мастила і т. д. Широке застосува-
ння знайшли такі сплави елемен-
тів, як Fe-C, Ni-Al, Ni-Cr, Ni-Al, Cu-
Sn та ін. Структура часток може 
бути як гомогенної, так і гетеро-
генної. 

AI2O3 Х20Н80 
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7. Матеріали для нанесення 

газотермічних покриттів 

В останні роки активний розвиток 
отримали методи виготовлення 
порошків, що забезпечують наявність у 
кожній частці комплексу всіх вихідних 
компонентів. При цьому всі частинки 
порошку мають однакові масу, хімічний 
склад, щільність, теплопровідність і т. д. 
Для досягнення цього розроблені 
технології отримання порошків 
плакованого і конгломератного будови. 
Такі порошки називають 
композиційними. 

Композиційні порошки 
складаються з двох або більше 
різних за властивостями 
компонентів, розділених між 
собою чіткою межею. Структура 
композиційних порошкових 
матеріалів, що набули 
найбільшого поширення 

Ni-Al 
Композиційні порошки розділяють на дві групи: 

екзотермічно реагують і термонейтральные. 
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7. Матеріали для нанесення 

газотермічних покриттів 

Для підвищення зносостійкості деталей застосовують порошки на основі 

нікелю і кобальту, що володіють властивостями самофлюсующимися 

 В Україні ці сплави були розроблені в інституті електрозварювання ім.  

Е. О. Патона і ВНИИТС, а також організовано виробництво ряду порошків по 

ліцензії фірми «Castolin» (Швейцарія) на ВАТ «Торезтвердосплав» 

Марка 

порошку 

Склад компонентів % за масою 

Cr B Si Fe C Ni Co Cu W Al 

ПГ-10Н-01 14,0–20,0 2,8–4,2 4,0–4,5 3,0–7,0 0,6–1,0 Ост. – – – – 

ПГ-10Н-04 – 1,2–1,8 2,3–2,8 До 2,0 До 0,2 Ост. – – – – 

ПГ-10К-01 21,0–25,0 1,2–1,8 0,8–1,3 До 2,0 1,3–1,7 28,0-32,0 Ост. – 3,5–4,5 – 

ПГ-12Н-01 8,0–14,0 1,7–2,8 1,2–3,2 2,0–5,0 0,3–0,6 Ост. – – – – 

ПГ-10Н-02 10,0–16,0 2,0–4,0 3,0–5,0 3,0–6,0 0,4–0,8 Ост. – – – – 

ПГ-19М-01 – – – До 4,0 – – – Ост. – 8,5–10,5 

ПТ-НА-01 – – – – – Ост. – – – 4,0–5,5 

ПТ-19Н-01 8,0–14,0 1,7–2,8 1,2–3,2 2,0–5,0 0,3–0,6 Ост. – – – 0,8–1,3 

Хімічний склад порошкових матеріалів виробництва ВАТ 

«Торезтвердосплав» 
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7. Матеріали для нанесення 

газотермічних покриттів 

Порошок ПГ-10Н-01 х360 Порошок ПТ-НА-01 х 360 Порошок ПГ-19М-01 х 360 
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34,4% 

19,1% 

26,1% 20,4% 

 

6% 

94% 

Частка деталей, відновлюваних на підприємствах АПК 

34,4% - методами наплавлення; 26,1% - способами ГТН; 20,4% 

 - електрохімічними покриттями; 19,1% - іншими методами 

94% - газополум'яне напилення покриттів;  

6% - інші способи ГТН 

8. СПОСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ 

 

Способи напилення 

інтегровані 

Способи відновлення зношених деталей 

електродугова 

термітна 

вібродугова 

Наплавка 

електрошлакове 

електролітичні 

покриття 

Інші способи 

пластичне 

деформування 

плазмове 

детонаційне 

заливання 

металом 

Напилення 

електродугове 

газополум'яне 

електроіскрова 

обробка 

електроконтактне прива-

рювання металевого шару 

Нанесення покриттів 

в середовищі 

захисного газу 

відкритою дугою 

самозахисними 

матеріалами 

імпульсно-дугове 

плазмова 

електромагнітна 

лазерна 

електронно-променева 

індукційна 

наморожуванням 

індукційне 

вакуумне 

закріплення 

додаткових 

ремонтних деталей 

зі щіткової 

обробкою 

електроіскровим 

легування 

вібраційної 

обробки 
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Участок плазменного напыления на ОАО «ХТЗ» 

Ділянка газотермічного напилення  

на АТ «ХТЗ» 

9. ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОТЕРМІЧНОГО 

НАПИЛЕННЯ 
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Вал приводу переднього моста трактора 

 Т-155 

 

Вал приводу роздавальної коробки 

 

Зношена 

поверхня 

Вісь вертикального шарніра 

Болти штовхачів паливного насоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вал 151.39.013-4 

Вал колісного редуктора Т-150К 

Втулка коробки передач Т-150К 
 

 
 

 

 

Втулка 151.37.206 
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Шків редуктора вентилятора 
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Вал шлифовального станка 

Места восстановления 

Вал шліфувального верстата 

Шпиндель вертикально-расточного станка модели 7А729 

Шпиндель вертикально-розточувального верстата 

 мод. 7А729 

Клапан гидравлический шлифовального станка 

 
 
          
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Покрытие 

Гідравлічний Клапан шліфувального верстата 

Деталь фрезерного станка 
 

 Деталь фрезерного верстата 
Штыри опок для литья 

Штыри опок для литья 

Модель звена гусеницы 

 

Модель ланки гусениці 
Поршень машины литья под давлением 

 

 

Поршень машини лиття під тиском 
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1. В якому році і ким винайдений спосіб напилення металу 

наповерхню? 

2. За якими ознаками класифікуються газотермічні покриття? 

3. Які гази використовуються в якості пального газу при 

газополуменевому напиленні? 

4. Яка максимальна температура полум'я ацетиленокисневої 

суміші? 

5. Суть детонаційного методу напилення? 

6. Суть плазмового методу напилення? 

7. Суть електродугової металізації? 

8. Класифікація матеріалів для нанесення газотермічних 

покриттів? 

9. На які групи поділяються композиційні порошки? 

10. Яке підприємство в Україні випускає порошки для 

газотермічного напилення? 
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