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АНОТАЦІЯ 

Роп’як Л. Я. Науково-технологічні основи виготовлення деталей та складання 

виробів, зміцнюваних мікродуговим оксидуванням алюмінієвого шару. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування (13 – механічна інженерія). 

– Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН 

України; Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» МОН України; Івано-Франківськ, 2018.  

У дисертаційній роботі визначено, науково обґрунтовано та розв’язано 

актуальну науково-технічну проблему в галузі технології машинобудування 

щодо розроблення теоретичних основ та технологічних засобів для 

підвищення ресурсу роботи нафтогазового обладнання шляхом мікродугового 

оксидування (МДО) поверхневого алюмінієвого шару деталей машин.  

Наукова новизна одержаних результатів:  

– отримали подальший розвиток аналітичні оцінки міцності двошарових 

покриттів під довільно орієнтованим локальним навантаженням, які відрізняються 

від відомих підбором раціональної товщини оксидного покриття та алюмінієвої 

підкладки і урахуванням позитивного впливу технології армування субстрату на 

міцність вкритих деталей; 

– вперше розроблено технологію армування алюмінієвої основи заготовки 

частинками оксиду алюмінію, яка забезпечує підвищення несучої здатності 

деталі з оксидним покриттям; 

– розвинуто математичні моделі технологічних процесів відцентрового 

литва заготовок та напилення композиційних алюмінієвих покриттів, 

армованих частинками оксиду алюмінію, котрі відрізняються від відомих 

урахуванням зміни сил опору рухові армуючих частинок у розтопленому 

алюмінієвому сплаві або в металоповітряному потоці, що дозволило визначити 

раціональні технологічні режими отримання заготовок із заданим розподілом 

арматури;  
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– вперше розроблено технологію та її технічне забезпечення для 

мікродугового оксидування компактних алюмінієвих сплавів і алюмінієвих 

покриттів, нанесених на сталеву або алюмінієву основи електродуговим і 

плазмовим методами напилення, що дозволило встановити переваги 

електродугового над плазмовим методом за продуктивністю формування 

покриттів та собівартістю виготовлення деталей;  

– вперше встановлено закономірності зміни геометричних розмірів 

алюмінієвих деталей та сталевих деталей із шаром напиленого алюмінію після 

мікродугового оксидування їх верхніх шарів, що дало можливість методично 

обгрунтовано визначати технологічні припуски на механічну обробку з 

урахуванням технологічної спадковості між поверхнями заготовок і деталей; 

– вперше виявлено нерівномірний розподіл мікротвердості за товщиною 

оксидного покриття з максимумом біля межі з алюмінієвою основою та зону 

пониженої мікротвердості в основі із компактного алюмінієвого сплаву Д16Т, 

що дало можливість запропонувати технологічні заходи для її вирівнювання; 

– вперше виявлено, що в оксидному шарі покриття, сформованому на 

компактному або напиленому алюмінії, виникають залишкові напруження 

стиску, що дає змогу технологічно регулювати їх рівень; 

– удосконалено математичну модель оптимізації технологічних режимів 

різання під час алмазного шліфування оксидного шару покриття, яка 

відрізняються від відомих в частині забезпечення заданої шорсткості 

циліндричної поверхні за максимальної продуктивності механічної обробки та 

мінімальної собівартості операції; 

– дістали подальший розвиток аналітичні підходи щодо розрахунку 

технологічних напружень у виробах, складених із оксидованих деталей, як от 

елементарна теорія клемового з’єднання з неповним обхопленням вала, модель 

цангової гайки з підпружиненими пелюстками та оцінка напружень в робочому 

колесі відцентрового вентилятора, що дало змогу виявити технологічні 

особливості складання виробів для забезпечення потрібного запасу міцності.  
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Практичне значення отриманих результатів. На основі теоретичних та 

експериментальних досліджень, стендових випробовувань та дослідно-

промислових перевірок розроблено і впроваджено технологічні процеси 

формування одношарових оксидних та двохшарових алюміній − оксид 

алюмінію покриттів комбінованими методами. Такі покриття формують на 

компактних алюмінієвих армованих сплавах або на напилених композиційних 

алюмінієвих покриттях і їх доцільно застосовувати під час виготовлення нових 

або ремонту зношених деталей машин. Технологічні процеси зміцнення 

включають: віброелектроіскрове легування основи, електродугове напилення 

алюмінієвих покриттів із суцільних дротів та частинок порошку оксиду 

алюмінію, котрі вводять із живильника в металоповітряний потік, і подальше 

мікродугове оксидування, а також механічну обробку оксидного шару 

покриття. Розроблено новітні технології та обладнання для зміцнення деталей: 

установка для електродугового напилення композиційних алюмінієвих 

покриттів з подачею частинок оксиду порошку в металоповітряний потік із 

живильника з системою автоматизованого керування технологічними 

параметрами процесу; установки для формування мікродугових оксидних 

покриттів у спокійному та проточному електролітах, а також модернізовано 

установку для віброелектроіскрового легування; обладнання і методики для 

електрохімічних досліджень та корозійних випробовувань і випробовувань на 

зношування деталей із покриттями. 

У першому розділі проведено аналіз умов роботи та причин виходу з 

ладу деталей нафтогазового обладнання, технологічних методів захисту від 

корозії та зношування, методів формування оксидних покриттів, механічної 

обробки покриттів, вибір припусків і складання виробів із алюмінієвих деталей. 

Аналіз технологічних методів захисту сталевих деталей від сульфідного 

розтріскування показав перспективність застосування покриттів, які 

забезпечують раціональне поєднання властивостей матеріалу основи та 

покриття. Показано, що ефективний захист сталевих деталей від наводнення, 

корозії та зношування, забезпечують матеріали, котрі володіють протекторними 
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властивостями, особливо алюмінієві покриття. Двошарове покриття, де нижнім 

шаром є шар алюмінію (для сталі від наводнення), а верхній − із оксиду 

алюмінію (для забезпечення високої зносостійкості поверхні деталі) дає 

можливість використовувати різні технологічні методи його формування: 

напиленням шарів із різних матеріалів, формуванням із алюмінію його оксиду.  

Проаналізовано умови складання виробів із алюмінієвих деталей. 

Встановлено, що традиційні методи стопоріння різьбових з’єднань для 

алюмінієвих деталей не є ефективними. У нормативній та технічній літературі 

відсутні відомості щодо вибору кутових параметрів для оболонкових елементів 

відцентрових вентиляторів, щодо конструювання клемових з’єднань, а також 

щодо виготовлення збірних заготовок із сталевих і алюмінієвих елементів. 

У другому розділі запропоновано варіанти будови заготовок та покриттів 

із оксидним робочим шаром, сформованим МДО алюмінію. Задля розуміння 

впливу структури та механічних властивостей компонент двошарового 

покриття на величину граничних навантажень, спричинених, наприклад, дією 

лезового чи шліфувального інструменту під час фінішної механічної обробки 

деталі або взаємодією з абразивними частинками в контакті під час 

експлуатації, розроблено інженерну методику аналітичного розрахунку 

напруженого стану та міцності двошарових покриттів під довільно 

орієнтованим локальним навантаженням. Принциповим моментом у 

пропонованій схемі є використання критеріїв міцності до обох компонент 

кусково-однорідного тіла.  

На підставі розв’язку модельної задачі нестаціонарної теплопровідності 

встановлено, що за товщини непрооксидованого шару алюмінію від 39,7 мкм до 

49,2 мкм буде спостерігатися взаємна дифузія між алюмінієм і сталевою 

основою, а отже – суттєве підвищення міцності зчеплення покриття з основою.  

Здійснено оцінку напружено-деформованого стану армованого шару на 

неоднорідній вглиб композиційній основі. Встановлено, що армуванням основи 

можна досягти від 10 % до 15% -ого підвищення стійкості вкритої оксидним 

шаром деталі щодо дії локального навантаження.  
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Запропоновано та опрацьовано технічну модель істотно неоднорідного 

циліндричного стержня для дослідження напружено-деформованого стану 

зміцненої ділянки штока бурового насоса двобічної дії. Розглянуто звичне 

експлуатаційне навантаження штока та позаштатна ситуація, спричинена 

спрацюванням деталей пари тертя ―крейцкопф – напрямні станини‖. За 

розподілом еквівалентних напружень здійснено оцінку несучої здатності штока.  

У третьому розділі розроблено технологію зміцнення та обладнання для 

МДО, вибрано матеріали та методики досліджень експлуатаційних 

властивостей деталей із покриттями. 

Для зміцнення робочих поверхонь деталей машин композиційними 

покриттями відповідно до запропонованих варіантів їх будови розроблено 

технологічні схеми отримання комбінованими методами покриттів із робочим 

оксидним шаром, сформованим МДО в електроліті. 

Для дослідження будови, фізико-механічних, електрохімічних та 

експлуатаційних властивостей оксидних покриттів використали стандартні та 

розроблені методики. Удосконалено методики визначення тріщиностійкості 

введенням операцій кольорової дефектоскопії для визначення довжини тріщин, а 

також нанесенням вихідних осесиметричних тріщин на циліндричних зразках під 

час східчастого навантаження. Міцність зчеплення покриттів із основою визначали 

штифтовим методом. Удосконалено методику визначення залишкових напружень у 

покриттях за рахунок виключення похибки, обумовленої спотворенням 

напруженого стану зразка, пов’язаного з розчиненням матеріалу в порах, у періоди 

релаксації напружень після видалення чергового поверхневого шару покриття.  

Обґрунтовано вибір сталей, алюмінієвих сплавів, методів отримання 

заготовок із алюмінію, сталі з напилення  шару алюмінію та методик 

дослідження впливу параметрів технологічного процесу на експлуатаційні 

властивості зміцнених деталей. Розроблено установку для оплавлення покритів 

і конструкції інструментів для фрикційного зміцнення покриттів. 

Розроблено установку для нанесення МДО-покриттів у проточному 

електроліті, конструкції електрохімічних комірок та технологічний процес 
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МДО в проточному електроліті втулок циліндрових і штоків поршня, які 

забезпечують рівномірне нанесення покриття з малою шорсткістю поверхні, 

високою мікротвердістю і зносостійкістю.  

Розроблено обладнання для випробовувань на зношування та для 

корозійних випробовувань деталей з покриттями. 

Розроблено методику планування експериментів для оптимізації 

технологічних параметрів процесу МДО в проточному електроліті 

(ортогональний центральний композиційний експеримент) та для отримання 

математичних моделей для шорсткості, сил різання і питомої витрати алмазів 

під час шліфування МДО-покриттів (повнофакторний експеримент).  

У четвертому розділі розроблено методику розрахунку основних 

технологічних параметрів процесу відцентрового армування з двома взаємно 

перпендикулярними осями обертання, які забезпечують транспортування 

частинок оксиду у потрібну область виливка заготовки деталі. За малих 

швидкостей обертання виявлено виразне несиметричне формування армованої 

зони унаслідок відхилення пучка траєкторій частинок від осі, із збільшенням 

частот обертання відносно обох осей зміщення армованої зони стає незначним.  

Для досліджуваних матеріалів (алюміній, оксид алюмінію, оксид титану, 

оксид цирконію, карбід вольфраму) визначено оптимальні початкові умови 

введення їх у неоднорідний потік для забезпечення потрапляння цих частинок у 

центр області напилення.  

У п’ятому розділі наведено результати експериментальних досліджень 

впливу технологічних параметрів процесу МДО на показники точності та 

якості поверхонь деталей. 

Побудовано математичну модель процесу, на основі якої встановлено, що 

оптимальні значення технологічних параметрів процесу оксидування для 

отримання максимальної мікротвердості, мінімального зношування практично 

збігаються, а для мінімальної шорсткості та конусоподібності не збігаються як з 

оптимальними технологічними параметрами для мікротвердості та зношування, 

так і між собою; 
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Розроблено математичну модель впливу глибини різання, швидкості 

обертання деталі та поздовжньої подачі стола верстата при круглому алмазному 

шліфуванні оксидного покриття, нанесеного в проточному електроліті на 

сталеву основу, на шорсткість, сили різання та питому витрату алмазів. 

Визначено, що опір статичній водневій втомі та зносостійкість сталевих 

деталей можна підвищити нанесенням алюмінієвого покриття, оксидованого 

мікродуговим способом. В умовах сірководневовмісних середовищ деталі 

нафтогазопромислового обладнання з алюмінієвого сплаву Д16Т, оксидованого 

мікродуговим способом, і сталеві штоки з оксидованим алюмінієвим покриттям 

мають довговічність у 2-3 рази більшу, ніж сталеві штоки без покриття. 

У шостому розділі проведено моделювання різних варіантів складання 

вузлів із деталей, зміцнених МДО.  

Для потреб регулювання кута атаки лопатей у осьових вентиляторах 

наддуву газоперекачувальних агрегатів застосовано роз’ємне клемове з’єднання 

з неповним обхопленням вала. На підставі апріорних припущень про розподіл 

контактних напружень встановлено аналітичні залежності граничних моментів 

та сил зрушування у клемовому з’єднанні від кутів обхоплення вала, від сили 

затягування болта та від трибологічних властивостей поверхонь деталей.  

Розроблено варіант теорії різьбового з’єднання, обладнаного цанґовою 

гайкою з підпружиненими пелюстками. На підставі розв’язку модельної 

контактної задачі про взаємодію циклічно-симетричної системи пелюсток з 

внутрішнім болтом та зовнішньою (встановленою з натягом та працюючою на 

згин) пружиною запропоновано аналітичну оцінку величини максимального 

фрикційного момента, який протидіє самовідгвинчуванню гайки.  

У рамках класичної теорії пластин та оболонок розроблено математичну 

модель складеного вузла «задній диск – ступиця – конічна кришка» для 

робочого колеса відцентрового вентилятора. Враховано похибки 

формоутворення конічної оболонки і визначено еквівалентні складальні 

напруження в деталях робочого колеса, залежні від величини зазору чи натягу. 

Встановлено нерівності для величини зазорів, за яких складальні напруження в 
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деталях разом з напруженнями від експлуатаційного навантаження не 

перевищують допустимого значення із заданим коефіцієнтом запасу міцності.  

Для підвищення якості сполучення великогабаритних сталевих і/або 

чавунних деталей запропоновано наносити покриття, які змінюють структуру 

поверхонь, що контактують,  тонкий алюмінієвий шар, прооксидований по 

смугах завширшки від 4 мм до 6 мм з таким же кроком.  

Проведено імітаційне моделювання варіантів складання плунжера насоса 

(хвостовик – вуглецева сталь, робоча частина − алюмінієвий сплав, зі 

зміцненною МДО поверхнею). Варіант згвинченого моментом з’єднання із 

клеєм є найбільш прийнятним з посеред досліджуваних. 

У сьомому розділі розроблено методику розрахунку припусків на 

механічну обробку деталей з МДО-покриттями, проведено оптимізацію 

режимів різання під час круглого алмазного шліфування, наведено результати 

стендових випробовувань та відомості про впровадження результатів 

досліджень, розроблено технологію утилізації відпрацьованих електролітів.  

Для електрохімічних оксидних покриттів встановлено оптимальну 

глибину залягання оброблених поверхонь з мінімальною шорсткістю. 

Розроблено математичну модель процесу зовнішнього круглого 

алмазного шліфування деталі з оксидним покриттям, нанесеним в проточному 

електроліті, яка включає обмеження за шорсткістю поверхні, за потужністю, за 

швидкістю обертання деталі, за поздовжньою подачею стола верстата, за 

точністю обробки та за собівартістю операції шліфування.  

Запропоновані до застосування силікатно-лужні електроліти та продукти 

їх електролізу не містять у своєму складі речовин 1-ого та 2-ого класів 

небезпеки. Для очищення і нейтралізації електролітів розроблено гідроциклон, 

який дозволяє створити замкнутий цикл очищення за рахунок прямоточності та 

інтенсифікації процесу відновлення відпрацьованого електроліту.  

Ключові слова: технологічний процес, мікродугове оксидування, 

електродугове напилення, покриття, шорсткість поверхні, точність обробки, 

складання.  
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ABSTRACT 

Ropyak L. Ya.  

Scientific and technological bases of part manufacturing and product 

assembling, strengthened by micro-arc oxidation of an aluminum layer. - 

Qualifying scientific work. Ppublished as a manuscript. 

The dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of 

technical sciences on the specialty 05.02.08 - technology of mechanical 

engineering (13 - mechanical engineering). - Ivano-Frankivsk National Technical 

University of Oil and Gas of the Ministry of Education and Science of Ukraine; 

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ministry of 

Education and Science of Ukraine; Ivano-Frankivsk, 2018. 

The mechanical engineering technology scientific and technical problem, 

in particular development of theoretical bases and technological means for oil and 

gas equipment operation resource increasing by machine part aluminum surface 

layer micro-arc oxidation (MAO), is determined, scientifically substantiated and 

solved. 

Scientific novelty of the obtained results: 

– further development of two-layer coating strength analytical assessments with 

arbitrarily oriented local loading, which differ from the known selection of rational 

thickness of the oxide coating and aluminum substrate, and taking into account the 

positive effect of the technology of reinforcing the substrate on the strength of the 

covered parts; 

– for the first time the technology of reinforcing the aluminum base of the 

workpiece with particles of aluminum oxide was developed, which provides an 

increase in the bearing capacity of the part with an oxide coating; 

– further development of technological process mathematical models of 

centrifugal casting and spraying of composite aluminum coatings reinforced with 

aluminum oxide particles are developed, which differ from the known models by 

changes in propagation forces of the reinforcing particles in the melted aluminum 
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alloy or in the metal-air flow, which made it possible to determine the rational 

technological regimes for obtaining blanks with the given distribution of fittings; 

– for the first time, technology and its technical support for micro-arc oxidation 

of compact aluminum alloys and aluminum coatings applied on steel or aluminum 

bases by electric arc and plasma spraying methods have been developed, which made 

it possible to establish the advantages of electric arc over the plasma method for the 

production of coatings and the cost of manufacturing parts; 

– for the first time the regularities of changing the geometric dimensions of 

aluminum parts and steel parts with a layer of sprayed aluminum after the electric arc 

oxidation of their upper layers have been established, which gave the opportunity to 

methodically determine the technological admissions for machining, taking into 

account the technological inheritance between the surfaces of the blanks and parts; 

– the uneven distribution of microhardness at the thickness of the oxide coating 

with the maximum near the border with the aluminum base and the reduced 

microhardness zone in the basis of a compact aluminum alloy Д16Т were discovered 

for the first time, which made it possible to propose technological measures for its 

alignment; 

–  it was first discovered that in the oxide layer of a coating formed on compact 

or sprayed aluminum there are residual stresses of compression, which makes it 

possible to technologically regulate their level; 

– Optimization mathematical model of technological cutting modes during 

diamond polishing of the oxide coating layer is improved, which differs from the 

known parts of the provided roughness of the cylindrical surface for the maximum 

machining performance and the minimum cost of the operation; 

– further development of analytical approaches to the calculation of 

technological stresses in products made up of oxidized parts, such as the elementary 

theory of clamping connections with incomplete shaft seizure, a model of a collar nut 

with springless petals, and an assessment of the stresses in the impeller of the 

centrifugal fan, which made it possible to detect technological features of assembly of 

products for maintenance of the necessary stock of strength. 
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Practical value of the results. Technological processes for the formation of 

single-layer oxide and two-layer aluminum-alumina coatings by combined methods 

have been developed and implemented on the basis of theoretical and experimental 

studies. Such coatings are formed on compact aluminum reinforced alloys or on spray 

composite aluminum coatings and it is expedient to use them when manufacturing 

new or repairing worn parts of machines. Technological processes of strengthening 

include: vibroelectricspark doping of the base, electric arc spraying of aluminum 

coatings from solid wires and particles of aluminum oxide powder, which are 

introduced from the feeder into the metal-air flow, and subsequent micro-arc 

oxidation, as well as mechanical treatment of the oxide coating layer. The newest 

technologies and equipment for strengthening of details are developed: the device for 

electric arc spraying of composite aluminum coatings with the introduction of powder 

of oxide particles into the metal-air flow from the feeder with the system of 

automated control of technological parameters of the process; Installations for the 

formation of micro-arc oxide coatings in calm and flow electrolytes, as well as an 

installation for vibroelectricspark doping; equipment and techniques for 

electrochemical investigations and corrosion tests and tests for wearing of parts with 

coatings. 

In the first section an analysis of working conditions and causes of failure of the 

components of oil and gas equipment, technological methods of protection against 

corrosion and wear, methods of formation of oxide coatings, machining of coatings, 

selection of allowances and assembly of products from aluminum parts has been carried 

out. 

The analysis of technological methods for protecting steel parts from sulfide 

cracking has shown the prospect of the application of coatings that provide a rational 

combination of properties of the material and coating. It has been shown that 

effective protection of steel parts from flood, corrosion and wear is provided by 

materials that have tread properties, especially aluminum coatings. Two-layer 

coating, where the bottom layer is a layer of aluminum (for steel from flooding), and 

the upper one - from aluminum oxide (to ensure high wear resistance of the surface of 
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the part) makes it possible to use various technological methods of its formation: the 

spraying of layers of different materials, the formation of aluminum oxide. 

The conditions of assembly of products from aluminum parts are analyzed. It is 

established that traditional methods of stopping threaded joints for aluminum parts 

are not effective. In the normative and technical literature there is no information on 

the choice of angular parameters for the shell elements of centrifugal fans, the 

construction of terminal joints, as well as for the manufacture of prefabricated pieces 

of steel and aluminum elements. 

In the second section, variants of the structure of workpieces and coatings with 

an oxide working layer, formed by MAO aluminum are offered. In order to 

understand the influence of the structure and mechanical properties of the 

components of the two-layer coating on the magnitude of the limiting loads caused, 

for example, by the action of the blade or grinding tool during the finishing 

machining of the part or the interaction with the abrasive particles in contact during 

operation, an engineering methodology for analyzing the stress state and strength 

two-layer coatings under arbitrarily oriented local loading. The principal point in the 

proposed scheme is the use of strength criteria for both components of a piecewise 

homogeneous body. 

On the basis of the solution of the model problem of non-stationary heat 

conductivity, it was established that the thickness of the not oxidized aluminum layer 

from 39.7 μm to 49.2 μm would result in a mutual diffusion between aluminum and 

steel base, and consequently, a significant increase in the bond strength of the coating 

with the base. 

An evaluation of the stress-strain state of the reinforced layer on the 

inhomogeneous depth of the compositional basis is made. It was established that the 

reinforcement of the base can be achieved from 10% to 15% increase in the stability 

of the oxide-coated part of the action regarding the local load. 

The technical model of essentially non-uniform cylindrical rod for the study of 

the stress-strain state of the strengthened area of the billet pump's bilayer action is 

proposed and worked out. The usual operating load of the stock and the emergency 
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situation caused by the operation of the details of the friction pair "kreytskopf - frame 

guides" are considered. In the distribution of equivalent stresses, an assessment of the 

bearing capacity of the stock was made. 

In the third section, the technology of hardening and equipment for MAO 

was developed, materials and methods of investigating the operational properties of 

coating components were selected. 

In order to strengthen the working surfaces of machine parts with composite 

coatings in accordance with the proposed variants of their structure, technological 

schemes for the production of combined coating methods with the working oxide 

layer formed by the MAO in the electrolyte have been developed. 

To study the structure, physic and mechanical, electrochemical and operational 

properties of oxide coatings, standard and developed techniques were used. The 

methods for determining the friction resistance by introducing color flaw detecting 

operations for determining the length of cracks, as well as applying the initial axially-

symmetric cracks on cylindrical samples during step load, have been improved. The 

coating adhesion strength with the base was determined by the pin method. The 

method for determining the residual stresses in coatings is improved by eliminating 

the error due to the distortion of the stress state of the sample associated with the 

dissolution of the material in pores during stress relaxation periods after the removal 

of the next surface coating layer. 

The choice of steels, aluminum alloys, methods of obtaining billets from 

aluminum, steel for spraying aluminum layer and methods of studying the influence 

of the parameters of the technological process on the operational properties of 

reinforced parts is substantiated. The device for melting of coatings and design of 

tools for friction strengthening of coatings has been developed. 

The device for the application of MAO-coatings in the flow electrolyte, the 

design of the electrochemical cells and the process of MAO in the flow electrolyte of 

cylinder bushings and piston rods have been developed, which provide even coating 

with a low roughness of the surface, high microhardness and wear resistance. 
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Equipment for testing of wear and corrosion testing of parts with coatings has 

been developed. 

The method of planning of experiments for optimization of technological 

parameters of the process of MAO in a flow electrolyte (orthogonal central 

composition experiment) and for obtaining mathematical models for roughness, 

cutting forces and specific consumption of diamonds during grinding MAO-coatings 

(full-factor experiment) has been developed. 

In the fourth section, a method for calculating the basic technological 

parameters of the centrifugal reinforcement process with two mutually perpendicular 

axes of rotation, which provide the transport of oxide particles to the desired area of 

casting of the workpiece, is developed. At low speeds of rotation, a distinct 

asymmetric formation of the reinforced zone was revealed due to the deviation of the 

beam trajectory of the particles from the axis, with the increase of the rotational 

frequencies relative to both axes of displacement of the reinforced zone becomes 

insignificant. 

For the investigated materials (aluminum, aluminum oxide, titanium oxide, 

zirconium oxide, tungsten carbide) the optimal initial conditions for their introduction 

into a non-uniform flow are determined to ensure that these particles enter the center 

of the spray region. 

In the fifth section are presented the results of experimental studies on the 

influence of technological parameters of the MAO process on the accuracy and 

quality indicators of parts surfaces. 

A mathematical model of the process was constructed on the basis of which it 

was established that the optimal values of the technological parameters of the 

oxidation process for obtaining the maximum microhardness, minimum wear 

practically coincide, and for the minimum roughness and conicity do not coincide 

with both the optimal technological parameters for microhardness and wear, and 

among themselves; 

The mathematical model of the influence of the cutting depth, the speed of the 

part and the longitudinal feeding of the machine table during round diamond grinding 



 7 

of the oxide coating deposited in the flow electrolyte on the steel base, on the 

roughness, the cutting force and the specific consumption of diamonds have been 

developed. 

It has been determined that resistance to static hydrogen fatigue and wear 

resistance of steel parts can be increased by applying an aluminum coating, oxidized 

by the micro-arc method. In the conditions of hydrogen sulfide-containing media, the 

details of the oil and gas equipment from the aluminum alloy D16T, oxidized by the 

micro-arc method, and steel oxide-aluminum oxide stents have a durability 2-3 times 

higher than that of steel coated steel. 

In the sixth section, simulations of different variants of assembling nodes 

from parts reinforced by MAO were carried out. In order to provide adjusting, blade 

attack angle of axial fans and the boosting of gas pumping units have been used with 

a split terminal connection with incomplete shaft capture. 

Based on the a priori assumptions about the distribution of contact stresses, 

analytical dependences of the limiting moments and forces of displacement in the 

clamping connection from the angles of the shaft capture, on the tightening force of 

the bolt and on the tribological properties of the parts surfaces are established. 

The variant of the theory of a threaded joint, equipped with a dental nut with 

spring-loaded petals, was developed. On the basis of the solution of the model contact 

problem on the interaction of the cyclic symmetric system of petals with an internal 

bolt and an external (installed with tension and working to the bend) spring, an 

analytical estimation of the magnitude of the maximum frictional moment, which 

counteracts the self-recapping of the nut, is proposed. 

In the framework of the classical theory of plates and shells, a mathematical 

model of a composite node "rear disk - hub - conical hood" for a centrifugal fan 

impeller has been developed. The errors of the formation of the conic shell are taken 

into account and the equivalent assembly stresses in the details of the impeller are 

determined, depending on the size of the gap or tension. The inequalities for the size 

of gaps are established, in which the assembly stresses in details, together with the 
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stresses from the operating load, do not exceed the allowable value with the given 

coefficient of strength. 

To improve the quality of the connection of large-sized steel and / or cast iron 

components, it is proposed to apply coatings that change the structure of the 

contacting surfaces, a thin aluminum layer, oxidized in strips in widths from 4 mm to 

6 mm in the same step. 

The simulation modeling of the pump plunger assembly (shaft - carbon steel, 

the working part - aluminum alloy, with the reinforced MDO surface) is carried out. 

The variant of the screwed connection moment with glue is most acceptable from the 

middle of the study. 

In the seventh section, a method for calculating allowances for machining 

parts with MAO coatings has been developed, optimization of cutting modes during 

round diamond grinding has been carried out, results of bench tests and data on the 

implementation of research results have been introduced, and technology for 

utilization of spent electrolytes has been developed. 

For electrochemical oxide coatings, an optimal depth of the surface of treated 

surfaces with a minimum roughness has been established. 

The mathematical model of the process of the external round diamond grinding 

of the oxide coating process applied in the flow electrolyte, which includes 

restrictions on the roughness of the surface, on the power, on the speed of the part, 

along the longitudinal feed of the table of the machine, on the accuracy of the 

processing and at the cost of the grinding operation, was developed. 

The proposed silicate alkaline electrolytes and their electrolysis products do 

not contain substances of the 1st and 2nd danger classes. A hydrocyclone was 

developed for purification and neutralization of electrolytes, which allows creating a 

closed cycle of purification due to straightforwardness and intensification of the 

process of recovery of the spent electrolyte. 

Key words: technological process, micro-arc oxidation, electric arc spraying, 

coating, surface roughness, precision of machining, assembly. 
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