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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
 
Відновлення зношених деталей дуговим наплавленням є одним з діяльних напрямків 

оперативного впливу на роботоздатність сільськогосподарської техніки. Ефективність цього 
напрямку в значній мірі визначається вибором раціональної технології наплавлення в кожному 
конкретному випадку [1]. Одним з технологічних показників техніко-економічної доцільності 
способу відновлення є зносостійкість відновленої поверхні [2]. Одним із шляхів визначення 
зносостійкості є прискорені випробування [3]. 

 
 

ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ 
 

Дослідження проводились з метою порівняльної оцінки зносостійкості нової і 
відновлених різними способами внутрішніх циліндричних поверхонь, умови роботи яких є 
нерухоме за рахунок тертя спряження [4-10]. 

Об’єктами дослідження є натурні зразки нової і відновленої різними способами 
посадочної поверхні під підшипники кочення корпусних деталей сільськогосподарських 
машин. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ І ДИСКУСІЯ 
 

Дослідження проводились в два етапи [4]: порівняльна оцінка зносостійкості 
відновлених поверхонь на машині МФК-1 та порівняльна оцінка зносостійкості відновлених 
поверхонь в умовах роботи натурного спряження на спеціалізованому стенді. 

В якості контрзразків при випробуваннях використовували зовнішні кільця радіальних 
шарикових підшипників типу 203 і 310. в якості еталону порівняння прийнята зносостійкість 
посадочної поверхні нової деталі (матеріалом – СЧ 18). 

Основні технологічні і геометричні характеристики поставлених на випробування 
зразків наведено в табл. 1. Зразки виготовлено з сірого чавуну марки СЧ 18. 

 
Таблиця 1 – Характеристика зразків 

Спосіб 
відновлення 

(умовне позначення) 

Механічна 
обробка 
поверхні 

Товщина 
нанесеного 

шару 

Шорсткість 
поверхні, Rа, мкм 

Кількість 
зразків 

еталон (Е) точіння, 
шліфування 

--- 0,25...0,50 8 
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Продовждення табл. 1 
Спосіб 

відновлення 
(умовне 

позначення) 

Механічна 
обробка 
поверхні 

Товщина 
нанесеного 

шару 

Шорсткість 
поверхні, Rа, мкм 

Кількість 
зразків 

наплавлення з 
газополуменевим 
захистом (НГЗ) 

точіння, 
шліфування 

1,0 0,20...0,45 8 

електроконтактне 
приварювання 
стрічки (ЕПС) 

шліфування 0,9 0,18...0,53 8 

 
При НГЗ було обрано режим наплавлення [5]: сила зварювально струму 140...150 А, 

напруга на дузі 17...18 В, крок наплавлення 3,7 мм/об, частота обертання деталі 1,4 об/хв, дріт 
1,6Св-08, виліт електроду 18 мм, відстань від місця наплавлення до пальника 38...40 мм, 
витрата природного газу 80...90 л/год, витрата технічну кисню 185...195 л/год. 

При ЕПС було обрано режим приварювання [6]: матеріал стрічки сталь 20, сила 
зварювального струму 8,0 кА, тривалість зварювання 0,18 секунди, тривалість паузи 0,09 
секунди, зусилля стиснення 1950 Н, частота обертання деталі 1,7 об/хв, подача роликів 6,5 
мм/об, витрата води на охолодження роликів 0,7 л/хв. 

Випробувана поверхня еталонних зразків чиста. Відновлена поверхня зразків НГЗ в 
основному чиста. Однак наявні незначні раковини 12 одиниць площею до 1 мм2, які 
розташовані по краю поверхні. Відновлені поверхні зразків ЕПС мають значну кількість 
раковин 37 одиниць, які істотні за площею 2-5 мм2. 

Мікротвердість вимірювалась на шліфах в поперечному перерізі зразків. Вимірювання 
мікротвердості проводились на приладі ПМТ-3М при навантаженні 0,49 Н. Результати 
вимірювань мікротвердості наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зміна мікротвердості зразків (m) за відстанню від поверхні (h) 

 
За результатами вимірювання мікротвердості можемо окреслити, що: 
- Мікротвердість еталону понижена на глибині до 0,1 мм і дорівнює 1610 МПа, на 

більшій глибині мікротвердість зростає до 2320 МПа; 
- НГЗ забезпечує мікротвердість до 2570 МПа на глибині до 0,1 мм, а в перехідному 

шарі до 3210 МПа. Товщина наплавленого шару 1,0 мм; 
- ЕПС не дозволяє отримати високої мікротвердості в перерізі зразка. Найбільша 

величина 1160 МПа отримана на глибині до 0,15 мм, з подальшою тенденцією до зменшення. 

Е 

НГЗ

ЕПС 
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На першому етапі прискорених порівняльних випробувань на зносостійкість зразків 
нової і відновлених посадочних поверхонь корпусів коробок змінних передач під підшипники 
кочення проводились на машині МФК-1. 

Умови випробовувань були такими: навантаження (середнє) 30 МПа, амплітуда 
відносного переміщення зразка і контрзразка 0,9 мм, частота переміщення 25 Гц, тривалість 
випробовувань 2,0 105 циклів, середовище випробування сухе тертя на повітрі. 

Величину зносу зразків і контр зразків визначали ваговим методом як різницю маси 
об’єктів до і після випробувань. Для цього використовували відповідно ваги ВЛР-1 кГ і ВЛР-
200 Г. Перед зважуванням об’єкти випробувань промивались в бензині і висушувались 
протягом 0,5 годин в електричній печі при температурі 70  С і охолоджували на відкритому 
повітрі. Видалення продуктів зношення з досліджуваних поверхонь (відбиток контакту) 
проводилось розчином рідкого скла в соляній кислоті (1:1,4 за масою). Кількість повторних 
випробувань рівне чотирьом. 

На другому етапі випробування проводились на спеціалізованому стенді 
(А.с. №1187007). На випробування були відібрані зразки, діаметр посадочних поверхонь під 
підшипники кочення яких знаходиться в межах поля допуску на цей розмір 010,0

025,0110 . Перед 

складання спряжені поверхні промивались бензином. 
Умови випробування наступні: навантаження на генератор хвилі деформації 

1600 40 Н, частота обертання ротора 1500 об/хв, тривалість випробування 3,0 106 циклів, 
середовище випробування сухе тертя на повітрі. Величина зносу зразків оцінювалась шляхом 
визначення середнього значення площі посадочної поверхні зразка, яка пошкоджена фреттінг-
корозією. Площа визначалась планіметруванням на мірний папір. 

Результати порівняльних випробувань на зносостійкість нової і відновлених різними 
способами посадочних поверхонь під підшипники кочення корпусних деталей при зношенні в 
умовах фреттінг-корозії приведені в табл. 2 і рис. 2. Умовні позначення, що прийняті в табл. 2 і 
рис. 2: Wср – середнє арифметичне значення величини зносу, мг;  – середнє квадратичне 
відхилення величини зносу, мг; V – коефіцієнт варіації величини зносу;  – відносна 
знососостійкість поверхні; S – середнє значення площі посадочної поверхні зразка, яка 
пошкоджена фреттінг-корозією. 
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Рис. 2. Результати випробування поверхонь в умовах роботи натурного спряження 

 
В результаті проведених випробувань встановлено: 
- відновленні представленими способами посадочні поверхні під підшипники кочення 

зразків-моделей корпусних деталей характеризуються зносостійкістю, яка більша за 
аналогічний показник еталонної поверхні; 
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- в продовж випробування (3 106 циклів) в представлених зразках не відмічено 
жодного випадку порушення зчеплення нанесеного шару з основою; 

- в натурному спряженні (рис. 2) отримано менші значення відносної зносостійкості 
поверхонь ніж в умовах зразків (табл. 2). 

 
Таблиця 2. Результати випробувань поверхонь на машині МФК-1 

Спосіб Зразок Контрзразок Спряження Відносна 
зносостійкість 

Wср  V Wср  V Wср  V поверхні спряження 
Е 21,0 3,0 0,14 0,6 0,2 0,33 21,6 3,4 0,16 1,0 1,0 
НГЗ 10,0 1,5 0,15 1,6 0,4 0,25 11,6 1,5 0,13 2,1 1,86 
ЕПС 16,0 2,7 0,17 2,5 0,5 0,20 18,5 2,9 0,16 1,3 1,17 

 
ВИСНОВОК 

 
Проведені дослідження, в цілому, дозволяють заключити, що спосіб відновлення 

зношених циліндричних поверхонь корпусних деталей сільськогосподарських машин 
наплавленням з газополуменевим захистом забезпечує більшу знососостійкість відновлених 
поверхонь і спряження в цілому, що дозволяє підвищити довговічність відновлених деталей. 
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WEAR-RESISTANCE OF RESTORATION OF SURFACING CAST IRON PART 

OF AGRICULTURAL MASHINES 
 

Summary. In paper the results of experimental researches of wear-resistance of restoration of surfacing under 
bearings of cast iron parts of agricultural mashines are submitted. 
 
Key words: part, wear-resistance, restoration, mashine. 


