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 Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної 

проблеми в області галузевого машинобудування: розробка інноваційних, 

короткотривалих та екологічно безпечних технологій поверхневого 

зміцнення та ремонту шнеків машин технологічного циклу утилізації гною, а 

також центрифуг, призначених для очищення побутових та виробничих 

стічних вод. Вирішення цієї проблеми дозволить забезпечити підвищення 

надійності машин за рахунок збільшення терміну служби їх робочих органів, 

при зниженні енерговитрат, що дуже важливо для сучасної України. 

Об'єкт дослідження – технологічний процес формування 

функціональних покриттів на поверхні елементів шнеків машин 

технологічного циклу утилізації гною та центрифуг для очищення стічних 

вод.  

  Предмет дослідження – закономірності технологічного процесу 

формоутворення поверхні із заданими експлуатаційними властивостями, що 

забезпечують необхідну якість (довговічність, екологічну безпеку, 

зносостійкість, працездатність) шнеків машин технологічного циклу 

утилізації гною та центрифуг для очищення стічних вод. 

 Метою роботи є удосконалення технології виготовлення і ремонту 

шнеків машин, задіяних в технологічному циклі видалення та утилізації гною 

в тваринницьких комплексах та шнеків центрифуг типа ОГШ, призначених 

для очищення побутових та виробничих стічних вод, шляхом формування на 

їх поверхнях, що зношуються, захисних покрить, сформованих за рахунок 



 

використання екологічно та техногенно безпечних технологій: ЕІЛ, 

нанесення МПМ, ППД та ін.   

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Вибрати екологічно й техногенно безпечні технології виготовлення й 

ремонту витків і посадкових місць під підшипники кочення шнека. 

2. Провести дослідження, спрямовані на збільшення товщини шару, 

сформованого методом ЕІЛ на установках з ручним вібратором. 

3. Провести дослідження, спрямовані на створення товстошарових 

покрить на плоских і криволінійних поверхнях сформованих механізованими 

установками ЕІЛ, товщина яких порівняна з покриттями, формованими на 

поверхнях деталей тіл обертання.  

4. Удосконалити екологічно й техногенно безпечну комбіновану 

технологію відновлення зношених посадкових поверхонь деталей ЕІЛ + 

МПМ шляхом армування МПМ і таким чином, підвищення його твердості й 

міцності.   

5. Створити екологічно й техногенно безпечний спосіб прикріплення 

сегментів на зношені ділянки гвинтових поверхонь шнека. 

6. Розробити екологічно й техногенно безпечний спосіб збільшення 

товщини зміцненого шару при ЕІЛ,  за рахунок нанесення КЕІП, 

сформованих методом ЦЕІЛ і легуванням за допомогою електродів-

інструментів з м'яких антифрикційних і твердих зносостійких металів. 

7. Провести дослідження зразків виготовлених з матеріалу, який 

використовують для виготовлення шнеків, з різними захисними  покриттями 

на гідро абразивний знос.  

8. Розробити технологічні рекомендації екологічно й техногенно 

безпечного виготовлення й ремонту шнеків машин, задіяних в 

технологічному циклі видалення та утилізації гною в тваринницьких 

комплексах та шнеків центрифуг типа ОГШ і впровадити результати 

досліджень у виробництво. 



 

У вступі обґрунтований вибір теми дисертації та наукових завдань, 

сформульовані мета й завдання дослідження, визначені наукова новизна й 

практичне значення одержаних результатів, а також наведена інформація про 

апробацію, структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі на підставі аналізу будови машин задіяних в 

технологічному циклу видалення та утилізації гною встановлено, що 

основним робочим органом, який визначає час їх роботи, є шнек. Показано, 

що шнеки працюють в важких умовах абразивного, корозійного та інших 

видів зносу, а методи їх виготовлення і ремонту є екологічно небезпечними. 

Все це дозволило сформулювати мету й завдання дисертації. 

У другому розділі розроблено систему спрямованого вибору 

екологічно безпечної технології реновації відповідальних деталей 

технологічного обладнання, задіяного в процесі очистки стоків, яке працює з 

постійним навантаженням у важких умовах гідроабразивного зносу. На 

підставі теоретичних досліджень розроблена формалізована методика 

визначення оптимального варіанта технології ремонту шнека. При цьому 

кожен варіант реалізується можливими комбінаціями рішень мінімізованими 

з економічних і екологічних показників. Досліджено рівняння вагового та 

лінійного зносу захисних електроіскрових покриттів лопатей шнека і 

запропонований алгоритм для визначення їх констант (максимального 

вагового зносу ∆mн, максимального лінійного зносу ∆hн і енергії активації 

процесу зносу ЕА). Запропоновано методику визначення часу повного зносу 

зміцненого шару або нанесеного покриття на периферійних ділянках лопатей 

шнека і зупинки обладнання для проведення ремонтних робіт. 

 Третій розділ присвячений методиці експериментальних досліджень 

впливу різних технологій на якість поверхонь елементів шнеків, задіяних в 

переробці і утилізації гною та центрифуг з очищення стічних вод. Були 

розглянуті особливості технології ЕІЛ при обробці поверхонь елементів 

шнеку. Запропоновано ряд методик, направлених на покращення показників 

якості та властивостей покрить, отриманих шляхом удосконалення технології 



 

формування відновлених шарів методом ЕІЛ, нанесення комбінованих 

електроіскрових покрить (КЕІП), цементації методом ЕІЛ, комбінованих 

технологій (КТ) сполучення ЕІЛ з нанесенням металополімерних матеріалів 

(МПМ), лазерною обробкою (ЛО), поверхневим пластичним деформуванням 

(ППД) та пластичним деформуванням (ПД). Зносостійкість запропонованих 

захисних покрить, від гідроабразивного зносу, сформованих вище описаними 

методами, досліджували на спеціально виготовленій установці по втраті ваги 

та зменшені товщини зразка, а відносну зносостійкість зразків для  

відновлення і зміцнення посадкових поверхонь шнека під підшипники 

кочення, випробували на машині тертя СМЦ-2 за схемою «диск - плоский 

зразок». 

 В четвертому розділі  в результаті проведених досліджень розроблена 

гама технологічних методів, використання яких при виготовленні і ремонті 

шнеків машин, забезпечить підвищення їх надійності та довговічності:  

удосконалена технологія відновлення і зміцнення методом ЕІЛ стальних 

поверхонь деталей, яка відрізняється послідовністю нанесених шарів 

зносостійкого металу та режимами легування. В результаті, відбувається 

мінімальне підвищення рівня шорсткості поверхні при досягненні найбільшої 

суцільності і товщини сформованого покриття; запропонована нова  КТ 

відновлення деталей, що включає екологічно безпечні технології ЕІЛ і МПМ, 

яка полягає в тому, що нанесений на оброблену методом ЕІЛ поверхню, 

наносять шар МПМ, який армують дротом, що пройшов термообробку. Після 

полімеризації та фінішній обробки механічним методом формується 

поверхневий шар, якість, зносостійкість, надійність і довговічність якого 

вище, ніж при використанні методу МПМ без армування; розроблений новий 

спосіб одночасного відновлення, і зміцнення деталей з нержавіючої сталі 

12Х18Н10Т, шляхом нанесення КЕІП, сформованого в послідовності: ЦЕІЛ 

→ ЕІЛAl → ЕІЛ Т15К6 у якого зона підвищеної твердості досягає 360 мкм, 

шорсткість поверхні Rа = 7,5 мкм, мікротвердість поверхневого шару 

становить 11500 МПа; розроблена екологічно безпечна КТ формування 



 

зносостійких покриттів, що включає послідовне ЕІЛ твердим сплавом Т15К6 

при, нанесення МПМ і ЛО, що дозволила збільшити товщину покриття до 

600 мкм з мікротвердістю 7,3 - 10,0 ГПа і суцільністю 100%;  запропоновано 

нову КТ відновлення і одночасного зміцнення поверхонь деталей типу тіл 

обертання, яка дозволяє формувати на сталевих поверхнях КЕІП, сформовані 

в послідовності: ЦЕІЛ → ЕІЛAl → ЕІЛ Т15К6 → МПМ, товщиною до 1,5 мм, 

суцільністю 100%, мікротвердістю 10100-9500 МПа і шорсткістю Rа = 1,2 

мкм;  розроблено нову КТ формування зносостійких  покриттів на плоских і 

криволінійних поверхнях деталей з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т, 

сформованих в послідовності: ЦЕІЛ → ЕІЛAl → ЕІЛТ15К6 → ППД → МПМ 

→ ПД,   товщина яких становить ~ 1,3 мм, мікротвердість до 11000 МПа, 

суцільність 100% і шорсткість, R а ~ 1,0 мкм. 

 В п’ятому розділі розроблені технологічні рекомендації по 

впровадженню результатів проведених досліджень у виробництво. Для 

практичного застосування запропонована екологічно безпечна технологія 

відновлення і одночасного зміцнення деталей, виготовлених з листової сталі, 

яка включає видалення зношеної частини і заміну її окремим сегментом з 

попередньо виконаним пазом або виточкою, який з'єднується з 

відновлюваною деталлю нероз'ємним з'єднанням, при цьому зміцнення 

відновлюваної деталі здійснюють методом ЕІЛ. Також запропонована 

екологічно безпечна технологія зміцнення деталей з листової сталі методом 

ЦЕІЛ, застосування якої супроводжується: значним (на порядок) зниженням 

витрат електроенергії і часу на термообробку; відсутністю поводок і 

короблення, а отже і необхідності додаткової механічної обробки для їх 

усунення після термообробки. Розроблено гаму технологічних процесів 

екологічно безпечного відновлення посадкових місць шнеків під підшипники 

кочення, що дозволяє в залежності від величини зносу, застосовувати різні 

технології: до 0,22 мм - ЕІЛТ15К6 →МПМ; до 0,25 мм - ЕІЛТ15К6 →МПМ, 

армований твердим сплавом ВК6; до 0,35 мм - ЦЕІЛ→ЕІЛAl→ЕІЛТ15К6 

→МПМ; до 1,5 мм - ЕІЛТ15К6 →МПМ, армований дротом. 



 

В результаті досліджень зразків сталі 12Х18Н10Т з різними 

покриттями на гідроабразивний знос встановлено, що зносостійкість КЕІП, 

сформованого в послідовності: ЦЕІЛ→ЕІЛAl→ЕІЛТ15К6 →ППД→МПМ, 

армований ВК6 →ПД, відповідно, на 820%; 550%; 160%; 120%; і 110% 

більше зразків без покриття; ЕІЛТ15К6; ЕІЛТ15К6 →МПМ; наплавлення 

стеліту; ЕІЛТ15К6 →МПМ→ЛО. Стійкість проти гідроабразивного зносу у 

зразків сталі 65Г вище, ніж у зразків зі сталі 30Х13 і 40Х, при загартуванню в 

маслі, відповідно на 33% і 31%; а при загартуванню на повітрі, відповідно на 

13% і 33%. В результаті досліджень відносної зносостійкості покриттів 

зразків зі сталі 12Х18Н10Т, застосовуваних для відновлення посадочних 

поверхонь шнеків встановлено, що знос зразків зі сталі 12Х18Н10Т без 

покриття, відповідно, на 630%; 470%; 260% і 250% вище, ніж у зразків з 

покриттями, сформованими в послідовності: ЦЕІЛ→ЕІЛAl→ЕІЛТ15К6 

→МПМ; ЕІЛТ15К6 →МПМ, армованийтвердимсплавомВК6; ЕІЛТ15К6 

→МПМ, армованийдротоміЕІЛТ15К6 →МПМ. 

Дослідження впливу зварювальних робіт на зміни в складі повітря 

показали, що при наплавленні на сталь 12Х18Н10Т зносостійкого покриття 

електродом марки ОК61.30 ø 2,5 мм з'являється значно більша кількість 

вуглекислого газу СО2 і утворюються нестабільні іони NO, тобто виникають 

гази, які є отруйними навіть в малих концентраціях. Слідів озону О3 за 

допомогою мас-спектрометра не виявлено. При дослідженні хімічного складу 

газового середовища в зоні проведення робіт при ЕІЛ сталі 12Х18Н10Т на 

установці «Елітрон -52А» електродом-інструментом з твердого сплаву Т15К6 

з енергією розряду 3,4 Дж встановлено, що мас-спектр газового середовища 

практично ідентичний мас-спектру чистого повітря. Незначні відмінності 

спостерігаються тільки в кількості водяної пари, що пов'язано, швидше за 

все, з різною вологістю повітря. 

Відповідно до поставленої мети та задач у роботі отримані наступні 

результати: 



 

1. Розроблено систему спрямованого вибору найбільш ефективної 

технології захисту шнеків машин, задіяних в технологічному циклі 

видалення та утилізації гною в тваринницьких комплексах з великим 

поголів'ям свиней та великої рогатої худоби і центрифуг з очищення стічних 

вод, які працюють з постійним навантаженням у важких умовах 

гідроабразивного зносу, та негативного оточуючого середовища. 

2. Запропоновано нову технологію відновлення й зміцнення зношених 

поверхонь деталей екологічно безпечним методом ЕІЛ, що забезпечує 

найбільшу товщину й суцільність покриття при мінімальному збільшенні 

шорсткості сформованої поверхні (патент UA на корисну модель №138052). 

3. Удосконалено комбіновану технологію відновлення посадкових 

поверхонь деталей, що включає екологічно безпечні методи ЕІЛ і нанесення 

МПМ, що забезпечує шляхом армування останніх, підвищення твердості й 

міцності нанесеного покриття (патент UA на винахід № 117980). 

 4. Розроблена нова технологія одночасного відновлення і зміцнення 

шнеків з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т, шляхом нанесення КЕІП, 

сформованого в послідовності: ЦЕІЛ→ЕІЛAl→ЕІЛТ15К6 у якого зона 

підвищеної твердості досягає 360 мкм, шорсткість поверхні Rа = 7,5 мкм, 

мікротвердість поверхневого шару становить 11500 МПа (патент UA на 

винахід №136895). 

5. Розроблена екологічно безпечна технологія зміцнення деталей з 

листової сталі методом ЦЕІЛ, застосування якої супроводжується: значним 

(на порядок) зниженням витрат електроенергії й часу на термообробку; 

відсутністю повідець і жолоблень, а отже й необхідності додаткової 

механічної обробки для їхнього усунення після термообробки (патент UA на 

корисну модель № 141992). 

6. Розроблено нову комбіновану технологію формування на круглих, 

плоских і криволінійних поверхнях шнека зносостійких товстошарових 

покриттів, сформованих екологічно безпечними методами в послідовності: 

ЦЕІЛ→ЕІЛAl→ЕІЛТ15К6→ППД→нанесення МПМ, армованого ВК6→ПД, 



 

товщина яких становить ~ 1,3-1,5 мм, мікротвердість до 11,0 ГПа, суцільність 

100% і шорсткість, Rа ~ 1,0 мкм (патенти UA на корисну модель № 141919, 

141920, 142338). 

7. Запропоновано замінити екологічно шкідливу технологію 

приварювання сегментів зі зносостійкими покриттями на зношені ділянки 

лопатей шнеків на екологічно безпечну, яка полягає в прикріпленні 

механічним способом ((патенти UA на корисну модель № 140467 і 140468). 

8. Розроблені і впроваджені в виробництво технологічні рекомендації 

виготовлення і ремонту шнеків машин, задіяних в технологічному циклі 

видалення та утилізації гною та центрифуг для очищення стічних вод, 

екологічно безпечними методами з очікуваним економічним ефектом 197 

тис. грн.   

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше встановлено функціональний взаємозв'язок між 

закономірностями технологічного процесу формоутворення поверхні деталі з 

заданими експлуатаційними властивостями і інтегральними показниками 

економічної ефективності та екологічної безпеки, яка дозволила кількісно 

оцінити вплив кожної складової технологічного процесу ремонту на 

екологічну безпеку виробництва в цілому.  

2. Вперше експериментальними дослідженнями встановлено 

кореляційний зв'язок між ваговим і лінійним зносом сталевих зразків з 

електроіскровими покриттями та величиною енергії, витраченої на тертя, 

який в першому наближенні нагадує експоненціально зростаючу залежність. 

Отримано рівняння вагового та лінійного зносу захисних електроіскрових 

покриттів лопатей шнека і запропонований алгоритм для визначення їх 

констант (максимального вагового зносу ∆mн, максимального лінійного 

зносу ∆hн і енергії активації процесу зносу ЕА).  

3. Вперше розроблено математичну модель синтезу варіанта 

технологічного рішення, яка використовуючи функцію бажаності 



 

Харрінгтона дозволяє здійснити спрямований вибір технології ремонту з 

урахуванням показників екологічної безпеки процесу.  

4. Вперше запропонований екологічно і техногенно безпечний метод 

відновлення та зміцнення деталей, виготовлених з листової сталі, суть якого 

полягає в видаленні частини деталі і заміни її окремим сегментом з 

попередньо виконаним пазом або виточкою, який з'єднують з відновлюваною 

деталлю нероз'ємним з'єднанням, при цьому зміцнення відновлюваної деталі 

здійснюють методом ЕІЛ.  

5. Одержала подальший розвиток послідовність електроерозійного 

легування при відновлені деталей, особливість якої полягає у тім, що 

спочатку наносять шар, використовуючи режими, що забезпечують 

найбільшу суцільність і товщину покриття, потім легують, тим же 

електродом, по режимах, коли шорсткість поверхні приблизно в 2–4 рази 

вище, ніж на попередньому етапі. У результаті, відбувається мінімальне 

підвищення рівня шорсткості поверхні при досягненні найбільшої 

суцільності й товщини сформованого покриття.  

6. Вперше доведена визначна роль технології ЕІЛ з точки зору 

екологічної безпеки, при використанні її для зміцнення та відновлення 

деталей в порівнянні з технологіями, які пов’язані з зварюванням та 

наплавленням металевих поверхонь. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці  

технологічних рекомендацій по виготовленню та ремонту елементів шнеків 

машин, адаптованих до умов роботи в технологічному циклі видалення та 

утилізації гною в тваринницьких комплексах та шнеків центрифуг типа 

ОГШ, працюючих на очисних спорудах та призначених для очищення 

побутових та виробничих стічних вод. 

Ключові слова: центрифуга, транспортер, шнек, технологічний цикл,   

абразив, знос, зносостійкість, функціональні покриття, спрямований вибір, 

електроіскрове легування, металополімерні матеріали, поверхневе пластичне 

деформування.  
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21. Пат. на корисну модель 140468 Україна, B23P 6/00, B23K 9/04, B23H 

5/00, B23H 5/02. Спосіб відновлення і одночасного зміцнення деталей з 

листової сталі, що піддаються абразивному зносу в процесі експлуатації / 

В.Б. Тарельник, В.С. Марцинковський, А.В. Белоус, О.А. Саржанов , О.О. 

Гапон, Б.О. Саржанов, А.О. Прокопенко; № u201909105 ; заявл.02.08.2019; 

опубл. 25.02.2020, Бюл.№ 4. 

Здобувачем запропоновано наносити металополімерний матеріал, 

попередньо армований порошком у вигляді твердосплавних суміші, доданої в 

двокомпонентну епоксидну систему, наповнену ферросіліконом марки Loctite 

3478. 

22. Пат. на корисну модель 141006 Україна, B23H 5/00. Спосіб 

підвищення зносостійкості поверхонь деталей машин способом 

електроіскрового легування / В.Б. Тарельник, О.А. Саржанов, Б.О. 

Саржанов, О.О. Гапон; № u201904191 ; заявл. 25.03.2020; опубл. 25.03.2020, 

Бюл.№ 6. 

Здобувачем досліджені параметри якості покриттів, сформованих на 

поверхнях зразків зі сталі 65Г.  

23. Пат. на корисну модель 141919 Україна, B23H 5/00, B23H 9/00. 

Спосіб формування покриття на зношувальних поверхнях деталей / В.Б. 

Тарельник, В.С. Марцинковський,О.П. Гапонова, Є.В. Коноплянченко, Н.В. 



 

Тарельник, Б.О. Саржанов, В.О. Пирогов, А.Д. Лазаренко, О.О. Гапон; № 

u201912304; заявл. 27.12.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл.№ 8. 

Здобувачем запропонована технологія нанесення електроіскрового 

покриття електродом з твердого сплаву Т15К6, яка виконується на 

механізованій установці "ЭИЛ-9", виконуючи два проходи при Wр=0,9 Дж і 

два проходи при Wр=3,4 Дж. 

24. Пат. на корисну модель 141920 Україна, B23H 5/00, B23H 9/00. 

Спосіб формування покриття на зношувальних поверхнях деталей / В.Б. 

Тарельник, В.С. Марцинковський,О.П. Гапонова, Є.В. Коноплянченко, Н.В. 

Тарельник, Б.О. Саржанов, В.О. Пирогов, А.Д. Лазаренко, О.О. Гапон; № 

u201912307 ; заявл. 27.12.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл.№ 8. 

Здобувачем отримані  результати металографічних і дюрометричних 

досліджень, а також отримані параметри шорсткості і суцільності 

поверхневих шарів на різних етапах нанесення КЕІП, сформованих на 

нержавіючій сталі 12X18Н10Т із застосуванням установки моделі 

"Элитрон-52А" з ручним вібратором і механізованої установки "ЭИЛ-9". 

25. Пат. на корисну модель 141992 Україна, B23H 5/00, B23H 9/00. 

Спосіб екологічного зміцнення деталей з листової стіла методом 

елктроерозійного легування сталевих поверхонь графіновим електродом / 

В.Б. Тарельник, О.А. Саржанов, О.О. Гапон, Б.О. Саржанов, О.П. Гапонова, 

Є.В. Коноплянченко; № u201909725 ; заявл.10.09.2019; опубл. 12.05.2020, 

Бюл. № 9.  

Здобувачем досліджена мікроструктура і розподіл мікротвердості у 

міру поглиблення від поверхні зразка сталі 65Г після цементації методом 

ЕІЛ при охолодженні у різному середовищі. 

26. Пат. на корисну модель 142338 Україна, B23H 5/00, B23H 9/00. 

Спосіб виготовлення деталей з нержавіючої сталі з комбінованим 

електроіскровим покриттям на зношувальних плоских і криволінійних 

поверхнях / В.Б. Тарельник, В.С. Марцинковський,О.П. Гапонова, Є.В. 

Коноплянченко, Н.В. Тарельник, Б.О. Саржанов, В.О. Пирогов, А.Д. 



 

Лазаренко, О.О. Гапон; № u20200019; заявл. 25.05.2020; опубл. 25.05.2020, 

Бюл.№ 10. 

Здобувачем запропоновано технологію отримання сегментів з 

криволінійних поверхонь. 

27. Патент 2711074 Российская Федерация, B23H 9/00, C23C 28/00. 

Способ повышения износостойкости стальных деталей / В.С. 

Марцинковский, В.Б. Тарельник, О.П. Гапонова, Н.В. Тарельник, Е.В. 

Коноплянченко, А.А Саржанов, Б.А. Саржанов, Б. Антошевский; № 

2019111032 ; заявл. 11.04.2019; опубл. 15.01.2020, Бюл. № 2.  

Здобувачем отримані результати металографічних досліджень зразків 

зі сталі 12Х18Н10Т. 

28. Патент 2718599 Российская Федерация, B23P 6/00, C21D 1/38. 

Способ восстановления и одновременного упрочнения деталей из листовой 

стали, подвергаемых абразивному износу в процессе эксплуатации 

(варианты) / В.Б. Тарельник, В.С. Марцинковский, А.В. Белоус, А.А 

Саржанов, А.А. Гапонова, Б.А. Саржанов; пат. № 2019127222 ; заявл. 

27.08.2019; опубл. 08.04.2020, Бюл. №10. 

Здобувачем запропоновано на покриття з твердого сплаву Т15К6 

наносити металополімерний матеріал, попередньо армований порошком у 

вигляді твердосплавних суміші ВК6, доданої в двокомпонентну епоксидну 

систему, наповнену ферросіліконом марки Loctite 3478 при концентрації 

армуючої речовини 60%. 

29. Патент 2671030 Российская Федерация, B23P 6/00, B23H 9/00. 

Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей / 

В.Б. Тарельник, В.С. Марцинковский, А.Г. Павлов, Б.А. Саржанов; № 

2017113046 ; заявл. 14.04.2017; опубл. 15.10.2018, Бюл. № 29. 

Здобувачем запропонована технологія відновлення плоских та 

криволінійних поверхонь деталей з твердих зносостійких матеріалів. 

30. Патент 2698001 Российская Федерация, B23P 6/00, B23H 5/02. 

Способ восстановления изношенных поверхностей деталей машин из 



 

нержавеющей стали / В.С. Марцинковский, В.Б. Тарельник, О.П. Гапонова, 

Н.В. Тарельник, Е.В. Коноплянченко, А.Г. Павлов, Б.А. Саржанов, Б. 

Антошевский; № 2018134067 ; заявл. 26.09.2018; опубл. 21.08.2019, Бюл. № 

24. 

Здобувачем проведені металографічни дослідження для оцінки якості 

шару, його суцільності, товщини, та будову дифузійної зони та зони 

термічного впливу. 

31. Тарельник В.Б., Павлов А.Г., Саржанов Б.А. Новый метод 

восстановления поверхности стальных и чугунных деталей (Часть 1) / 

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Системи 

розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. 

Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих 

технологіях» (22-26 травня 2017, м. Суми). Суми. 2017. С. 101-106. 

Здобувачем отримано результати параметрів якості покриттів з 

бронзи БрО10Ф1 на поверхні зразку із сталі 20. 

32. Тарельник В.Б., Павлов А.Г., Саржанов Б.А. Новый метод 

восстановления поверхности стальных и чугунных деталей (Часть 2) / 

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Системи 

розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. 

Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих 

технологіях» (22-26 травня 2017, м. Суми). Суми. 2017. С. 106-110. 

Здобувачем запропонована технологія відновлення плоских та 

криволінійних поверхонь деталей з твердих зносостійких матеріалів. 

33. Тарельник В.Б., Саржанов Б.А. Спосіб екологічно безпечного 

зміцнення деталей з листової сталі методом цементації електроерозійним 

легуванням графітовим електродом / Матеріали міжнародної наук. 

конференції «Матеріали для роботи в екстремальних умовах» (18-19 грудня 

2019, м. Київ). Київ. 2019. С. 52-55. 

Здобувачем отримано технологічні параметри зміцнення зразків із 

сталевих листів методом цементації електроіскровим легуванням. 



 

34. Саржанов Б.О. Обґрунтування вибору технології формування 

захисних покриттів робочих поверхонь шнеків машин, що працюють в 

агресивних середовищах// Технології ХХІ сторіччя: Збірник тез за 

матеріалами 25-ої міжнародної науково-практичної конференції (15-20 

вересня 2019 р.). Ч.3.  – Суми: СНАУ, 2019 – С. 101-107. 


