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Мета роботи: 
   Мета даної роботи є підвищення якості відновлення робочих поверхонь вала приводу 
СП 26У за рахунок автоматизації робочого процесу, використання як новітніх розробок 
відновлювального обладнання, так і перевірених часом, але які не втратили актуальність та 
підвищення техніко-економічних показників технології відновлення, досягнення стабільності та 
зносостійкості поверхневих шарів, нанесених порошками плазмовим напилюванням та, зокрема, 
стабільність в процесі напилювання  поверхневих напилених шарів модернізованим 
розпилювачем. 

 Для досягнення поставленої мети сформульовано такі основні задачі: 

 1)дослідження та модернізація і розробка плазмового розпилювача для напилювання з 
метою підвищення якості нанесеного покриття; 

 2) дослідження мікроструктури та визначення пористості поверхневих напилених 
шарів; 

 3) розробка устаткування з числовим програмним керуванням;  

 4) аналіз службового призначення деталі з визначенням дефектних поверхонь вала 
приводу СП 26У; 

 5) вибір та обґрунтування методів відновлення поверхонь деталі; 

 6) формування маршруту технологічного процесу відновлення деталі з розрахунком 
кількості переходів на механічну обробку та розрахунок проміжних припусків і технологічних 
розмірів  на механічну обробку; 

 7) розрахунок та призначення режимів механічної обробки до та після нанесення 
покриття; 

 8) визначення чинників за діаграмою Ісікави, що впливають на якість методу 
відновлення поверхонь; 

 9) техніко-економічне обґрунтування доцільності проведених розробок; 

 10) відповідність технологічного процесу вимогам охорони праці та безпеки в 
надзвичайних ситуаціях. 

 



Наукова новизна одержаних результатів:  

 

- вперше доведено підвищення ефективності 
застосування запропонованого  розпилювального 
пристрою у порівнянні з аналогами; 

- отримано подальший розвиток методики 
визначеності пористості поверхневих напилених 
шарів. 

 



Розпилювальний пристрій 

 



3D модель розпилювального пристрою 



           NiCr Плазмове             Ni 
 

Мікроструктура плазмового 

покриття підшару  



 Твердість плазмових покриттів під час витримки при  

термічній обробці: а – NiCr; б – Ni 

 



ПА-4                       ПА-1 

 

Мікроструктури напилених шарів 

порошковим сплавом 



Визначення пористості за зображенням мікроструктури напиленої 

поверхні порошком ПА-4 пакетом металографії PhotoM 



Визначення пористості за зображенням мікроструктури напиленої 

поверхні порошком ПА-1 пакетом металографії PhotoM 



  Практичне значення магістерської кваліфікаційної роботи полягає в 

тому, що на основі отриманих теоретичних положень розроблено: 

 -  принципова схема розпилювального пристрою, для відновлення 

деталей та повний комплект конструкторської документації; 

 - технологічний процес відновлення приводу СП 26У, який значно 

знижує собівартість витрат; 

 - розпилювач для плазмового напилювання, що призводить до 

зменшення витрат порошкового матеріалу; 

 - установку з числовим програмним керуванням, здатну значно 

підвищити якість процесу відновлення робочих поверхонь деталі. 

 

Практичне значення одержаних 
результатів 



Складальне креслення 

приводу СП 26У  



Робоче креслення вала приводу СП 26У 

 



Ремонтне креслення вала приводу СП 26У 

 



 

3D-модель вала 



Технологічний процес вала приводу СП 26У 

 



Продовження технологічного процесу 

 



 

Продовження технологічного процесу 



 

Складальне креслення обертача 



 

3D-модель обертача 



 

Складальне креслення ЧПУ 



 

Установка ЧПУ 



 

Робоче місце 



Висновки 




