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Анотація. Розглянуто особливості одержання вуглець-алюмінієвих 

композицій на основі вуглецевих волокон, модифікованих нікелевим покриттям, 

та матричного матеріалу з різним вмістом алюмінієвих порошків. 

Запропоновано методику експериментального визнаення коефіцієнтів тертя 

зазначених композицій. 
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Abstract. There are considered features of making for carbon-aluminium 

compositions on the base of carbon fibers, modified by an electrolytic nickel, and 

matrix material with different content of aluminium powders. There is proposed the 

method for friction coefficient experimental definition. 

Keywords:  carbon-aluminium compositions, nickel covering, features of 

putting, carbon fibers, aluminium powder, friction coefficient, method of definition 

 



Вступ. Наявність різноманіття матричних матеріалів і схем армування 

металовуглецевих композицій дозволяє цілеспрямовано регулювати різні 

службові властивості шляхом підбору складу, змінювання співвідношення 

компонентів і мікроструктури композиції. Найважливішою перевагою таких 

матеріалів є можливість створення з них елементів конструкцій із заздалегідь 

заданими властивостями [1,2]. 

Одержання вищезазначених матеріалів є можливим як за допомогою 

метода рідкофазового поєднання металевої матриці та вуглецевого 

волокнистого наповнювача, так і метода гарячого пресування вуглецевих 

волокон разом з металевим порошком. 

Постановка завдання. Метою досліджень було вивчення можливості 

нанесенням захисних нікелевих покриття на поверхню вуглець-алюмінієвих 

композицій, а також визначення їх коефіцієнта тертя. 

Головна частина досліджень. Реалізацію електролітичного нанесення 

захисних нікелевих покриття виконували за допомогою експериментального 

стенду, описаного у роботі [3], який забезпечує можливість варіювання 

тривалості зазначеного процесу. 

Вплив захисних покриття оцінювали за знаенням розривного 

навантаження зразків вуглецевих волокон із покриттям та без нього. Розривне 

навантаження вуглецевих волокон довжиною 130 мм визначали на машині МР-

30 за швидкості навантаження 30 мм/хвил. 

Встановлено, що нікелеве покриття забезпечує суттєве збільшення 

середнього значення розривного навантаження волокон та значно знижує 

інтервал варіювання їх розривної міцності. 

У роботі [3] описано методику прогнозування коефіцієнтів тертя 

багатокомпонентних композицій, до основи якої покладено співвідношення, що 

встановлює значення коефіцієнта тертя за пружними властивостями кожного 

компоненту. Спрощуючи вирішення, що подано у роботи [4], з інженерною 

точністю визначали коефіцієнт тертя багатокомпонентних композицій за 

формулою: 
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де  k – коефіцієнт тертя багатокомпонентної композиції;  ki, gi – відповідно 

коефіцієнт тертя й об’ємний вміст компоненту з номером i;  Ei, Eк – відповідно 

модуль пружності компоненту з номером i та композиції у цілому. 

З рівняння (1) виходить, що компоненти, які входять до складу певної 

композиції та мають вищу жорсткість, надають більшого внеску на значення 

коефіцієнта тертя зазначеної композиції. 

Процес гарячого пресування вуглець-алюмінієвої композиції на основі 

алюмінієвого порошку здійснювали з використанням вуглецевих волокон із 

нікелевим покриттям, які характеризуються найбільшою однорідністю та 

доброю проникністю. Пресування вуглець-алюмінієвих композицій реалізували 

в закритій прес-формі за класичною технологією порошкової металургії 

(параметри процесу:  температура – 450 °С, питомий тиск – 60 МПа). 

Щільність одержаних зразків вуглець-алюмінієвих композицій визначали 

методом гідростатичного зважування з використанням стандартної методики, 

твердість зразків (за Брюнелем) – на твердомірі типу ТШ-2М за величини 

навантаження 1840 Н та тривалості його застосовування 30 с. 

На твердість зразків зазначеної композиції суттєво впливає вміст 

вуглецевих волокон. Так, під час збільшення вмісту вуглецевих волокон до 

30…40 % твердість знижується на 60 %, під час подальшого збільшення вмісту 

волокон (до 60 %) твердість зростає на 13 % щодо її мінімального значення. 

Значення коефіцієнтів тертя зразків визначали на машині тертя СМТ-1 з 

використанням системи «диск-колодка». Робочі параметри випробувань:  

питомий тиск – 157 кПа, швидкість відносного ковзання – 3,0 м/с. Температура 

у процесі дослідження складала 100 ± 10 °С. Розрахункові значення 

коефіцієнтів тертя обчислювали за формулою (1). 

За результатами випробувань зразків вуглець-алюмінієвих композицій 

встановлено, що коефіцієнт варіації щільності зазначеної композиції складає 

5…7 %, твердості – 9…11 %, коефіцієнтів тертя – 4…6 %. 



З порівняння розрахункових та експериментальних значень коефіцієнтів 

тертя виходить, що максимальне відносне відхилення становить 13,3 %. Отже, 

розрахункова формула (1) дозволяє з точністю 13…15 % прогнозувати значення 

коефіцієнтів тертя багатокомпонентних металевовуглецевих композицій. 

В зв’язку з тим, що значення коефіцієнта тертя вуглець-алюмінієвої 

композиції змінюється у широких межах залежно від вмісту вуглецевих 

волокон, зазначені композиції можна використовувати як фрикційні, так і 

антифрикційні елементи вузлів тертя. 

Висновки. Одержано зразки вуглець-алюмінієвої композиції з нікелевим 

покриття за вмістом вуглецевих волокон від 10 до 60 %. Запропоновано 

співвідношення для обчислення коефіцієнтів тертя, встановлено достовірність 

його застосування. 
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