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При довгочасному використанні машин зношування деталей супроводжується 
зниженням експлуатаційних показників, що викликає погіршення якості виробів, й 
часто технологія виробництва не відповідає встановленим нормативам, як наслідок — 
змінюються геометричні параметри деталей та їхні фізико-механічні властивості. Такі 
робочі органи не відповідають вимогам якості і не забезпечують номінального ресурсу 
роботи, отже, є ненадійними. 

Прогресуюче моральне старіння і скорочення машинно-тракторного парку 
господарств (забезпеченість машинами становить 40–63% норми) впливає на рівень 
використання виробничих потужностей ремонтно-обслуговуючих підприємств АПК 
України, який перебуває у межах 18–33%.  

До способів і методів якісного й ефективного відновлення робочих деталей та 
органів сільгоспмашин відносять:  

-   наплавлювання електродугове і газове; 
-    електроконтактне приварювання металевого шару; 
- напилювання газове, детонаційне та плазмове; 
- пластичне деформування; 
- гальванічні покриття; 
- електрошлакове наплавлювання; 
-   покриття полімерами тощо. 
 
СЛАЙДИ 2-3 Перспективним напрямком технології відновлення в 

організаційному плані є поглиблення методу групової технології відновлення створення 
уніфіковано-групового оснащення для відновлення поверхонь. 

Робота присвячена проблемі підвищення зносостійкості і відновлення деталей 
машин з підвищеними експлуатаційними характеристиками. 

  
 



 

 

СЛАЙД 4 
Плазмове напилення - суть методу полягає в тому, що порошковий присаджувальний 

матеріал подається транспортуючим газом у зону дії плазми, яка, розплавляючи 
порошок, напилює його на деталь. Спосіб  ефективний для отримання  нових 
біметалевих виробів  із спеціальними властивостями (жаростійкість, корозійна стійкість і 
т.п.). Можливість нанесення покриття з різною швидкістю в межах 20-64 (HRC). 
Причиною, яка зменшує використання даного методу є більші матеріальні витрати в 

порівнянні з іншими. 
СЛАЙДИ 5-6 Основні механіко-економічні показники розглянутих методів  

 
При використанні цього методу можемо отримати порівняно високий економічний 

ефект. Варіант техпроцесу, що пропонується, дозволяє суттєво покращити якість 
поверхні і робочі характеристики деталей, які відновлюються, а також скоротити час 
відновлення. Підприємство-виробник, яке буде використовувати у виробництві 
розроблену технологію, буде діяти в певних ринкових умовах. 

Висновки 
Варіант модернізації технологічного процесу, що пропонується, на відміну від 

аналога, дозволяє суттєво покращити якість поверхні і робочі характеристики деталей, 
які відновлюються, а також скоротити час відновлення. 

З розглянутих методів відновлення був обраний метод плазмового напилення  
порошковим матеріалом , тому що цей метод відрізняється від інших тим, що за дуже 
короткий  проміжок часу дає змогу відновити значну кількість деталей і надати їм 
фізико-механічні властивості, які не можуть бути отримані іншими методами 
(наприклад вібродугова наплавка, наплавка в СО2  тощо). 


