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Досліджено фізико-механічні та трибологічні властивості матеріалів систем TiC-хFe та TiFe-xC, отриманих 

самопоширюючим високотемпературним синтезом (СВС). Для даних систем, скориставшись пакетом програм 
STATISTICA для аналізу вибіркових даних усіх розроблених ТМ, вибрано зразки з найкращим комплексом 
фізико-механічних властивостей, а саме ТіFe-20С, TiC-30Fe із додаванням бору 0,5 % мас. Досліджено структу-
ру, пористість, твердість, міцність на стиск і коефіцієнт тертя СВС-матеріалів. Виявлено, що дані триботехнічні 
матеріали добре працюють в умовах тертя без мастильного матеріалу при помірних навантаженнях і кімнатній 
температурі. Додавання бору до систем TiC-хFe та TiFe-хС суттєво знижує температуру основних критичних 
точок cполук, розширює діапазон температур синтезу. Високі міцнісні та трибологічні показники зразків ТМ 
TiFe-20С, TiFe-30С дозволяють використовувати дані матеріали для виготовлення та ремонту втулок сопел 
реактивних двигунів, що працюють в умовах тертя без мастильного матеріалу та помірних навантаженнях. 
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коефіцієнт тертя, трибологічні властивості. 
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ПОЛУЧЕННЫХ САМОРАСПРАСТРАНЯЮЩИМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ СИНТЕЗОМ 
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Исследованы физико-механические и трибологических свойства материалов систем TiC-хFe и TiFe-xC, по-

лученных самораспрастраняющим высокотемпературным синтезом (СВС). Для данных систем, воспользовав-
шись пакетом программ STATISTICA для анализа выборочных данных всех разработанных ТМ, выбрано образ-
цы с лучшим комплексом физико-механических свойств, а именно ТіFe-20С, TiC-30Fe с добавлением бора 0,5 % 
масс. Исследована структура, пористость, твердость, прочность на сжатие и коэффициент трения СВС-
материалов. Обнаружено, что данные триботехнических материалы хорошо работают в условиях трения без 
смазочного материала при умеренных нагрузках и температуре. Добавление бора к системам TiC-хFe и TiFe-хС 
существенно снижает температуру основных критических точек cполук, расширяет диапазон температур синте-
за. Высокие прочностные и трибологические показатели образцов ТМ TiFe-20С, TiFe-30С позволяют использо-
вать данные материалы для изготовления и ремонта втулок сопел реактивных двигателей, работающих в усло-
виях трения без смазочного материала и умеренных нагрузках. 

Ключевые слова: триботехнические материалы, самораспрастраняющий высокотемпературный синтез 
(СВС), износостойкость, коэффициент трения, трибологических свойства. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні, одним 

із конкурентноспроможних процесів сучасного ви-
робництва є ресурсо- та енергозберігаюча техно-
логія самопоширюючого високотемпературного 
синтезу (СВС). Це різновид горіння, в якому утво-
рюються цінні тверді матеріали, шляхом перемі-
щення хвилі хімічної реакції у суміші реагентів з 
утворенням твердих кінцевих продуктів, що призво-
дить до синтезу матеріалів [1–3]. Суть даного про-
цесу полягає у здатності порошкоподібних еле-
ментів, речовин, газів (шихтових сумішей, пресо-
вок) у визначених вмістах загорятися при локально-
му нагріві. Як правило, взаємодіючі компоненти 
підбирають у стехіометричних співвідношеннях, 
тому “зайвих” газопродуктів не утворюється, хіміч-
на реакція перебігає без вибуху. У ролі прискорюю-
чого реакцію реагента може виступати реакційне 
тепловиділення або який-небудь продукт реакції, 
тобто, горіння має теплову природу. Тепло, що 
виділяється, розігріває реагуючу суміш і призводить 
до теплового самоприскорення реакції, тобто, в 
даному випадку реакції взаємодії є екзотермічними, 

що сприяє плавленню, спіканню кінцевих продуктів. 
Але такі сплави – спеки – в більшості своїй нефор-
мовані, мають тріщини. Тому їх дроблять, переме-
люють та у порошкоподібному вигляді вводять у 
шихту композиційних спечених матеріалів, у тому 
числі і триботехнічного призначення [2–4]. Методи-
ка СВС проста: з порошків-реагентів готується 
суміш, яка розміщується (у вигляді вільної засипки 
або спресованих таблеток) в установку, куди по-
дається кисень (за необхідності) і проводиться 
ініціювання спалаху [3]. Після проходження хвилі 
горіння (синтезу) і охолодження продукту отри-
мується готовий продукт. Зазвичай, завданням до-
слідження визначаються параметри, які найбільше 
впливають на СВС-процес і на якість синтезованих 
оксидів. Такими основними параметрами виявилися: 
склад вихідної суміші, дисперсність компонентів, 
розміри і щільність вихідних зразків, тиск пресуван-
ня. Технологічні переваги СВС закладені в самому 
принципі використання теплоти хімічних реакцій 
замість нагріву речовини від зовнішнього джерела, 
тому, СВС-процеси навіть у найпростішому варіанті 
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успішно конкурують із традиційними енергоємними 
технологіями [1, 2]. Важливість проблеми, як часто 
це буває, стимулює ґрунтовні наукові дослідження. 
У результаті цих досліджень з'ясована роль чин-
ників, що керують хімічним і фазовим складом про-
дуктів горіння і швидкістю процесу; розглянуто 
механізм перетворення реагентів у хвилі горіння; 
сформульовані підходи до математичного опису 
СВС-процесів [3]. Аналіз робіт щодо покращення 
основних фізико-механічних властивостей ма-
теріалів триботехнічного призначення показав, що 
використання таких матеріалів, як Ті, С, Fe дає змо-
гу отримати нові зносостійкі матеріали. Однією з 
необхідних умов підвищення зносостійкості ма-
теріалу є створення в ньому гетерогенної структури 
– пластичної матриці із твердими включеннями. 
Перспективними матеріалами для вирішення по-
ставленої мети є порошкові матеріали: титан, що 
має високу міцність, корозійну стійкість, питому 
міцність, високу твердість; залізо, що має високу 
пластичність. Виходячи з цього, досліджувалися 
структури, фізико-механічні та трибологічні власти-
вості cистем ТіС-xFe та ТіFe-xС.  

Мета роботи – встановити основні закономірнос-
ті формування структури та фізико-механічних вла-
стивостей триботехнічних матеріалів систем ТіFe-
хС та ТіС-хFe, отриманих СВС-процесом, а також 
визначити вплив бору на структурні, фізико-
механічні та трибологічні характеристики систем 
ТіFe-хС і ТіС-хFe матеріалів триботехнічного при-
значення після СВС. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
формування шихт зразків системи Ti-C-Fe викорис-
товували методику розрахунку з урахуванням кілько-
сті стехіометричних коефіцієнтів вихідних компонен-
тів, чистоти і насипної густини вихідної шихти.  

Таким чином, розраховано два хімічних склади 
шихти зразків ТМ: склад № 1 – TiC-xFe (карбід 
титана з домішками заліза); cклад № 2 – TiFe-xC 
(інтерметалід із домішками вуглецю) (табл. 1). 

Таблиця 1 – Розрахований хімічний склад шихти 
зразка ТМ (триботехнічного матеріалу) 

Вміст елементів, % мас. Система Ti C Fe В 
66,7 33,3 – – 
61,5 28,5 10 – 
56,5 23,5 20 – 
51,5 18,5 30 – 
46,5 13,5 40 – 
41,5 8,5 50 – 

Ti–C–Fe 
(склад № 1) 
 

51,5 18,5 30 0,5 
50 – 50 – 
45 10 45 – 
40 20 40 – 
35 30 35 – 
30 40 30 – 
25 50 25 – 

Ti–C–Fe 
(склад № 2) 
 

40 20 40 0,5 
  

Далі отримані суміші змішували та пресували. 
Для здійснення СВС процесу зразка системи Ti-C-Fe 
використовували лабораторний реактор [4]. Дана 
установка є посудиною відкритого типу циліндрич-
ної форми сталі Х18Н9Т (рис. 1).  

 
Рисунок 1 − Реактор для здійснення СВС-процесу:  
1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – вольфрамова спіраль;  

4 – предметний столик; 5 – контейнер із сумішшю;  
6 – запобіжний клапан; 7 – термопари;  

8 – вікно спостереження 
 
Електронномікроскопічні дослідження матеріа-

лів проводили за допомогою скануючого електро-
нного мікроскопу ZEISS EVO 40XVP із системою 
рентгенівського мікроаналізу INCA Energy та елект-
ронного мікроскопа МИМ–10.  

Структурні характеристики, хімічний аналіз на 
вміст кисню, твердість за Роквеллом і Віккерсом 
визначали згідно ГОСТ 20018–74, ГОСТ 8505–84, 
ГОСТ 20017–74 відповідно. 

Характеристики міцності композиційного ма-
теріалу визначали відповідно до ГОСТ 7668–82, 
ГОСТ 20019–74, ГОСТ 25602–80 на розривній ма-
шині УММ–5. Міцність на стиск визначали за ГОСТ 
14759–69 на машині МИ–40 при швидкості пе-
реміщення нижньої траверcи 2 мм/хв.  

Дослідження зносостійкості здійснювали на до-
слідній установці для випробування матеріалів тер-
тям без мастильного матеріалу за кімнатної темпе-
ратури, яка створена на базі серійної машини 
ИМАШ 20–75 за схемою “диск–контртіло”. Для 
досліджень використовували зразки: “диск” (зовні-
шній діаметр Ø0,520,02 м, h=0,16 м) та “контртіло” 
– кулька з ШХ15. Для досліджень застосовували: 
зразок “диск”, виготовлений із заданих шихт систем 
TiC-xFe та TiFe-xC методом СВС, та як еталон – 
пласкі зразки cталі 45. Як контртіло використовува-
ли кульку зі сталі ШХ15.  
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Результати вимірювань міцності, твердості під-
давали статистичній обробці, а саме пакету програм 
STATISTICA для аналізу вибіркових даних. 

В умовах промислового експерименту основна 
мета, зазвичай, полягає у отриманні максимальної 
кількості об'єктивної інформації про вплив до-
сліджуваних факторів на процес за допомогою най-
меншого числа дорогих спостережень. 

Більшість факторів (компоненти суміші) при 
проведенні експерименту змінюються та можуть 
бути встановлені на заздалегідь обраних рівнях. 
Перед побудовою моделей взаємодії компонентів 
суміші спочатку сплановано експеримент: складено 
план, що складається зі списку складів сумішей 
(табл. 1), для яких згодом проводиться вимірювання 
характеристик зразка ТМ – твердості, міцності. 

У нашій задачі при плануванні серії експеримен-
тів було проведено 14 дослідів із різними комбінаці-
ями компонентів системи Ti-C-Fe. 

У нашому випадку розглядається суміш компо-
нентів Ti-Fe-C зразка триботехнічного матеріала, які 
утворюють в сумі 100 %, а також вплив кожного 
компоненту та їх взаємодії на характеристики зразка 
ТМ (твердість, міцність). Для даного типу завдань 
існує спеціальний метод аналізу експериментів – 
аналіз суміші (рис. 2, 3). 

 
Рисунок 2 – Аналіз суміші із трьома компонентами 

(фактори Ti, C, Fe) для зразка системи Ti-C-Fe  
для твердості 

 
Рисунок 3 – Аналіз суміші із трьома компонентами 

(фактори Ti, C, Fe) для зразка системи Ti-C-Fe  
для міцності 

 
На основі рис. 4 і 5 побудовано діаграми Парето. 

Для твердості видно (значення коефіцієнтів регресії 
вказані на рис. 2): наприклад, навпроти С (Fe) стоїть 
цифра 0,49 – це означає, що в середньому при зміні 
на 1 % значення Fe, твердість збільшується на 0,49 

одиниці. Коефіцієнт із негативним знаком показує, 
що збільшення % мас. цих елементів. 

Для міцності видно, значення коефіцієнтів регре-
сії вказані на рис. 4: наприклад, навпроти В (C) сто-
їть цифра –1,11 – це означає, що в середньому при 
зміні на 1 % значення C, міцність зменшується на 
1,11 одиниці.  

 

 
Рисунок 4 – Діаграма Парето для зразка системи  

Ti-C-Fe з 3-ма компонентами для твердості 
 

 
Рисунок 5 – Діаграма Парето для зразка системи  

Ti-C-Fe з 3-ма компонентами для міцності 
 
Діаграми Парето (рис. 4, 5) показують оцінки ви-

хідних компонент, тобто оцінки ефектів і їх взаємо-
дій (взаємодії закодовані латинськими літерами, 
наприклад BC означає взаємодію C (Fe) і B (C)). 

Таким чином, на основі отриманого планування 
експерименту можемо оцінити ступінь впливу кож-
ного компонента та їх стехіометричного співвідно-
шення на фізико-механічні показники отриманого 
зразка ТМ. 

Дослідження структури. Металографічним ме-
тодом отримані структури зразків ТМ систем TiC-
xFe та TiFe-xC та визначена пористість на основі 
просвіту матеріалу за мікрофотографіями.  

Отримана структура зразків триботехнічних ма-
теріалів системи TiC-хFe після СВС складається з 
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матриці (γ-фази) – складнолегованого твердого роз-
чину на основі TiC із граткою типу ГЦК із включен-
нями заліза (рис. 6).  

Пористість зразків системи ТіС-хFe регулюється 
тиском пресування, який знаходиться в межах 270–
460 МПа.  

 

                
                            а                                      б 

Рисунок 6 – Cтруктура зразка ТМ системи  
TiC-10Fe після СВС: а – Х 1000, б – Х 500 

 
Структура зразків ТМ системи TiFe-xC є за стру-

ктурою інтерметалідом фз включеннями вуглецю. 
На фотографіях (рис. 7) видно сірі ділянки (інтерме-
талід – результат реакції), чорні (пори), світло-сірі 
(непрореаговані в результаті реакції частинки тита-
ну), темно-сірі (непрореаговані в результаті реакції 
частинки заліза). На рис. 7 показано, що структура 
спеченого матеріалу при збільшенні вмісту інтерме-
талідної фази послідовно трансформується із матри-
чної в каркасну, в тому числі в евтектичну, а потім – 
в однофазну інтерметалідну. 

 

      
а                                         б 

Рисунок 7 – Структура зразка з триботехнічного 
матеріалу системи TiFe: а – Х500, б – Х250 

 
Результати досліджень отриманих інтерметалідів 

TiFe-10C, TiFe-20C свідчать про їх високі експлуа-
таційні характеристики, навіть незважаючи на наяв-
ність деякої залишкової пористості (5–7 %). 

Додавання 0,1–0,5 % мас. аморфного бору до си-
стем TiC-xFe та TiFe-xC зразка ТМ дозволяє знизити 
залишкову пористість на 1 %. Крім того, додавання 
бору до систем TiC-xFe та TiFe-xC утворює більш 
дисперсну структуру та покращує фізико-механічні 
характеристики триботехнічного матеріалу. 

Дані порівняльної оцінки структурних характе-
ристик матеріалу системи TiC-xFe та TiFe-xC після 
СВС-процесу при оптимальних режимах тиску пре-
сування (270–460 МПа) вказують на більш високу 
пористість зразка ТМ системи TiС-xFe, ніж cистеми 
TiFe-xC. Відмічено, що додавання бору до систем 
TiC-xFe та TiFe-xC до 2 % мас. аморфного бору 
чистотою 99,98 % суттєво знижує температуру ос-
новних критичних точок cуміші, розширює діапазон 

температур, понижаючи таким чином загальну тем-
пературу спікання системи TiС-хFe [5]. У результаті 
утворюється евтектика, яка становить твердий кар-
кас, у проміжках якого розташована м’яка складова 
(твердий розчин бору). 

Плівка В2О3, що утворюється під час СВС-
процесу, додатково слугує мастилом та  утворює з 
оксидами заліза та титану більш складні оксидні 
системи – борати. Крім того, вона запобігає підви-
щенню температури на поверхні тертя вище темпе-
ратури плавлення В2О3 і температури плавлення 
можливо утворених боратів. Як наслідок, у процесі 
СВС на поверхні зразка ТМ можливе утворення 
системи TiO2·B2O3 та боратів заліза на границях 
зерен, що сприяє швидкому та повному проходжен-
ню СВС-процесу шихти. Таким чином, формується 
більш дрібнозерниста структура із середнім розмі-
ром зерна 3–5 мкм, що сприяє підвищенню міцності, 
твердості, зносостійкості триботехнічного матеріа-
лу. Додавання аморфного бору в шихту триботехні-
чного матеріалу зменшує пористість зразків після 
СВС процесу [5, 8].  

Отже, бор, введений в порошкову суміш, з одно-
го боку, сприяє кращій взаємодії Ti-С-Fe, а з іншого 
боку, може хімічно взаємодіяти з TiC і Fe, утворю-
ючи борати, що призводить до зміни фазового скла-
ду, структури та покращення фізико-механічних і 
трибологічних властивостей триботехнічного мате-
ріалу. 

Результати основних фізико-механічних і трибо-
логічних властивостей системи TiC-хFe та TiFe-xC, 
отриманих СВС-процесом, показали, що останні 
мають високі значення твердості (HV 633-900) 
 [6–8]. У той же час, застосування СВС-процесу 
призводить і до збільшення міцності на стиск трибо-
технічного матеріалу порівняно з матеріалами, 
отриманими традиційним спіканням.  

З отриманих даних, що найкращим комплексом 
властивостей, в першу чергу, твердістю, міцністю 
володіють суміші № 2, 3 і 6 системи TiC-хFe та су-
міші № 1–3 системи TіFe-xC (табл. 2, 3). При цьому 
помічено, що всі системи леговані бором, мають 
більші значення межі міцності на стиск. 

Таблиця 2 – Середні значення фізико-механічних 
властивостей зразка ТМ системи TiC-xFe  

(Pmax=460 МПа) 

Суміші 

Твер-
дість, 

HV 
 

Границя 
міцності  
на стиск  
σст, ГПа 

TiC 
TiC-10Fe 
TiC-20Fe 
TiC-30Fe 
TiC-40Fe 
TiC-50Fe 
TiC-30Fe-0,5B 

633 
653 
694 
790 
800 
810 
798 

3,12 ± 0,88 
3,35 ± 0,93 
3,49 ± 0,98 
3,47 ± 0,98 
3,25 ± 0,98 
3,25 ± 0,91 
3,5 ± 0,98 

 
Оптимальним комплексом фізико-механічних 

властивостей системи TiC-xFe володіють зразки ТМ 
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TiC-20Fe, TiC-30Fe після СВС. Вони мають міцність 
на стиск σст 3,49 та 3,47 ГПа та твердість HV 694–
790 відповідно та відрізняються порівняно невели-
кою усадкою, мають доевтектичну і досить крупно-
зернисту структуру матриці і включення карбіду.  

Оптимальним комплексом фізико-механічних 
властивостей системи TiFe-xC володіють зразки ТМ 
на основі систем відповідно TiFe, ТіFe-10С та ТіFe-
20С після СВС. Вони мають міцність на стиск σст на 
рівні 3,05, 3,25, та 3,3 ГПа відповідно, структуру 
інтерметаліду і утворюють суттєву каркасну струк-
туру. 

 
Таблиця 3 – Середні значення фізико-механічних 

властивостей зразка ТМ cистеми TiFe-xC  
(Pmax=460 МПа) 

Cуміш 
Твер-
дість, 

HV 

Границя 
міцності 
на стиск 
σст, ГПа 

TiFe 
TiFe-10С 
TiFe-20С 
TiFe-30С 
TiFe-40С 
TiFe-40С 
TiFe-20С-0,5B 

900 
878 
865 
832 
800 
772 
873 

3,05 ± 0,88 
3,25 ± 0,93 
3,3 ± 0,98 
3,15 ± 0,98 
3,19 ± 0,98 
3,18 ± 0,91 
3,33 ± 0,91 

 
Вибравши зразок із найкращим комплексом фі-

зико-механічних властивостей та інтерметалідною 
структурою, а саме TiC-30Fe, було проведено ряд 
трибологічних випробувань [9]. Зразок ТіС-30Fe 
піддавався тертю без мастильного матеріалу.  

Як показали експериментальні дослідження, зра-
зок TiC-30Fe має нижчий коефіцієнт тертя та вищу 
зносостійкість, ніж еталон сталь 45. 

Таблиця 4 – Результати випробувань на знос зразка 
ТМ систем TiFe-xC за умов тертя без мастильного 

матеріалу (контртіло кулька ШХ15, еталон сталь 45) 

№ Склад порошків Коефіцієнт тертя f 

Швидкість ковзання індентора 
 v = 1,6 мм/с, P = 2,5 кН 

1 TiFe 0,1 
2 TiFe–20C 0,12 
3 55Ti–20C–30Fe–0,5B 0,135 
4 Cталь 45 0,15 

 
Дещо менший коефіцієнт тертя зразка ТМ, ніж у 

сталі 45, зумовлений виникненням на поверхні сталі 
45 оксидних плівок. На поверхні зразка ТМ такі 
оксидні плівки зменшуються за рахунок додавання 
бору та утворення боратів заліза FeB2O3 та борату 
титану TiO2·B2O3. Тоді як зразки ТМ мають на своїй 
поверхні пори глибиною до мікрона і малу кількість 
мікровиступів. 

Розроблені СВС-матеріали триботехнічного при-
значення TiC-30Fe із додаванням 0,5 % мас. бору 

можна рекомендувати для роботи в умовах тертя без 
мастильного матеріалу, а також, виходячи з показ-
ників твердості і міцності, використовувати дані 
матеріали для виготовлення втулок сопла реактив-
ного двигуна. 

Крім того, розроблені триботехнічні матеріали 
TiC-30Fe та TiFe-20C (пористість 31,4 і 32,5 % від-
повідно) методом СВС володіють високим і стабі-
льним коефіцієнтом тертя, достатньою зносостійкіс-
тю, міцністю, стійкістю до температурних перепа-
дів, впливу агресивних середовищ. 

ВИСНОВКИ. Додавання заліза, вуглецю та бору 
суттєво впливає на фізико-механічні властивості 
триботехнічних матеріалів системи Ti-Fe-C, а їх 
оптимальне масове співвідношення суттєво визна-
чає фізико-механічні показники твердості та міцнос-
ті. 

Виходячи з цих показників та скориставшись па-
кетом програм STATISTICA для аналізу вибіркових 
даних усіх розроблених ТМ систем TiFe-xC та ТіС-
хFe, найкращим комплексом фізико-механічних 
властивостей володіють зразки ТіFe-10С, ТіFe-20С, 
TiC-20Fe, TiC-30Fe з додаванням бору 0,5 % мас.  

Дослідно-промислова перевірка показала, що ма-
теріали ТіFe-20С та TiC-30Fe, отримані методом 
СВС, забезпечують ефективну експлуатацію та на-
дійність деталей сопла реактивного двигуна в умо-
вах тертя без мастильного матеріалу, а також є еко-
номічною альтернативою твердих сплавів, отрима-
них методом порошкової металургії. Отримані ма-
теріали TiFe-20C та TiC-30Fe мають високу твер-
дість, володіють високим опором механічному стис-
ку та достатню зносостійкість. 
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RESEARCH OF THE TRIBOTECHNICAL MATERIALS OF TiFe-xC AND TiC-xFe SYSTEMS  

OBTAINED BY SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS  
O. Onyschuk  
Lutsk National Technical University  
vul. Lvivska 75, Lutsk, 43000, Ukraine. E-mail: oksankaduda@mail.ru 
It was investigated physical-mechanical and tribological properties of the TiC-xFe and TiFe-xC materials systems 

obtained by self-propagating high-temperature synthesis (SHS). It was selected samples with the best set of physical 
and mechanical properties for these systems, using the software package STATISTICA for analyzing the sample data of 
all developed tribotechnical materials (namely TіFe-20C, TiC-30Fe with addition of boron, 0.5 wt %). It was investi-
gated the structure, porosity, hardness, compressive strength and the friction coefficient of SHS-materials. It has been 
found that these tribotechnical materials are applicable in unlubricated friction condition under moderate loads and 
temperatures. It was introduced additions of boron to TiC-xFe and TiFe-хС systems, which significantly reduces the 
temperature of main critical points of these compounds and extends of syntesis temperature range. That’s why high 
strength characteristics of tribotechnical materials (TM) of TiFe-20C and TiFe-30C systems allow for these materials to 
be used in production and repair of sleeves of nozzles of the jet engines working in unlubricated friction condition under 
moderate loads and temperatures. 

Key words: tribological materials (TM), self-propagating high-temperature synthesis (SHS), wear resistance, fric-
tion coefficient, tribological properties. 
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