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ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ 

 

Лабораторна робота № 7 

Відновлення деталей методом пластичного деформування 

 

1. Обладнання, інструмент. Токарно-гвинторізний верстат, 

набір накаток: кулькова жорстка, роликова жорстка і пружна, 

роликова для відновлення пружин, пристрій для кріплення пру-

жин, твердомір ТШ-2, набір еталонів шорсткості, мікрометр МК 

50-2, пристрій для вимірювання пружності пружин. 

Надійність і довговічність роботи машин значною мірою за-

лежить від якості поверхні деталі. При ремонті деталей широко 

застосовують методи чистової обробки металів пластичним де-

формуванням, накатування роликами і кульками, наклеп відцен-

тровими зміцнювачами, дробоструминний наклеп, дорнування 

отворів, алмазне вигладжування. На відміну від термічного, хі-

міко-термічного, хімічного, електрохімічного та інших методів 

зміцнення методи механічного поверхневого зміцнення відріз-

няються простотою і доступністю для ремонтних підприємств, 

забезпечують високу точність і чистоту поверхні. 

 

2. Суть процесу зміцнювального накатування (рис. 1) по-

лягає у зминанні виступів мікронерівностей і заповнення впадин 

за рахунок тиску і переміщень одного або кількох кульок чи ро-

ликів по оброблювальній поверхні. 
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Рис. 1. Схема деформування 

поверхневих нерівностей при 

накатуванні: d  – діаметр  

деталі; ∆ d  – залишкова  

деформація; почR – шорсткість 

поверхні до накатування; 

R – шорсткість після  

накатування; S  – подача; 

Р – зусилля деформування 

В результаті накатування змінюється мікроструктура, фізико-

механічні властивості верхнього прошарку металу, підвищують-

ся його твердість і міцність, збільшується стійкість проти спра-
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цювання, шорсткість поверхні досягається Ra = 0,040 мкм, діа-

метр оброблювальної деталі зменшується на величину залишко-

вих деформацій. 

 

3. Застосування. Методом зміцнювального накатування мо-

жна обробляти деталі, виготовлені або відновлені з матеріалів, 

що деформуються без руйнування, у холодному стані: вуглеце-

вих і легованих сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, 

композиційних матеріалів. 

При ремонті меліоративних і будівельних машин цим мето-

дом обробляють циліндри автотракторних двигунів, отвори в 

корпусних деталях, втулки верхньої головки шатунів, фаски 

клапанів і клапанних гнізд, відновлюють пружні властивості 

пружин, зміцнюють галтелі шатунних і корінних шийок колін-

частих валів, оброблюють зовнішні і внутрішні поверхні інших 

деталей. 

Для зміцнювальної обробки деталей накаткою використову-

ють металорізальні верстати загального призначення: токарні, 

розточувальні, свердлильні, строгальні, фрезерні тощо. Як робо-

чий інструмент використовують спеціальні накатки, деформую-

чими елементами яких є кульки і ролики, що випускаються 

промисловістю або спеціально виготовлені. Для підвищення 

стійкості проти спрацювання на робочі поверхні роликів і ку-

льок наносять тверді сплави. Шорсткість поверхні робочих тіл 

повинна бути меншою за необхідну. Кулька відносно поверхні 

самовстановлюється у будь-якому положенні. Цим вона забез-

печує кращі умови пластичного деформування металу, дає змогу 

працювати з меншим тиском і отримувати меншу шорсткість 

поверхні. 

Особливістю роликових накаток є те, що ролики мають ста-

більну вісь обертання і в процесі накатування можуть ковзати 

по поверхні деталі. Це знижує якість поверхні, сприяючи пере-

наклепу, порушенню поверхневого прошарку, погіршенню шор-

сткості і призводить до додаткових витрат енергії. Зменшення 

поверхні контакту і зусиль, діючих на ролики, досягають розмі-

щенням роликів під кутом до осі оброблюваних поверхонь. 

За способом передачі зусилля на деталь розрізняють накатки 

з жорстким і пружним контактами між інструментом і оброблю-
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ваною поверхнею. Жорсткі накатки прості у виготовленні, але 

вони не забезпечують рівномірного зміцнення оброблюваної 

поверхні деталі. 

Пружна накатка забезпечує кращу якість оброблюваної пове-

рхні деталі, демпфування динамічних навантажень накатування 

і дає можливість точно регулювати зусилля тиску інструменту 

на деталь. 

Конструкцію кулькової жорсткої накатки для обробки дета-

лей типу валів наведено на риc. 2. Вона складається з двох куль-

кових підшипників 7, розміщених на осях 3, які закріплені в ко-

рпусі 6. Кулька 5 діаметром 15-17 мм опирається на підшипник і 

утримується від випадання сепаратором 4. До корпусу приваре-

на державка 1 для закріплення накатки в різцетримачі супорта 

токарного верстата. 

67

8

5

4 2 13  
 

Рис. 2. Накатка кулькова: 1 –

державка; 2 – гайка; 3 – вісь;  

4 – сепаратор; 5 – кулька 6 –  

корпус; 7 – шарикопідшипник;  

8 – гвинт 

Роликову розкатку для об-

робки втулки шатуна під пор-

шневий палець наведено на 

рис. 3. П’ять роликів 1 встав-

лені у вікна корпусу 2, опира-

ються на конусовий стержень 

3, який встановлюється на 

двох упорних шарикопідшип-

никах 4 в корпусі. На корпусі 

розміщена внутрішня різьба 

для регулювального гвинта 6, 

за допомогою якого здійсню-

ється розсунення або збли-

ження роликів на потрібний 

розмір оброблюваного отвору. 

Припуск під розкочування 

0,04-0,06 мм. Обробку вико-

нують на токарному верстаті. 

 

При обробці отвору головки шатуна під втулку розкочуван-

ням міцність спряження збільшується на 70-80%, при обробці 

бронзової втулки твердість збільшується на 20%, а строк служби 

– у два рази. 
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Рис. 3. Розкатка роликова: 1 – ролик; 2 – корпус; 3 – стержень  

з конусом; 4 – шарикопідшипники упорні; 5 – гайка; 6 – кільце;  

7 – упорне кільце; 8, 9 – штифти; 10 – гвинт регулювальний 

 

Конічні накатки з циліндричними роликами для зміцнюваль-

ної обробки робочих фасок клапанів і клапанних гнізд наведено 

на рис. 4. Накатку фасок здійснюють на вертикально-свердлиль-

них верстатах під тиском в межах 300-500 МПа, роликами діа-

метром 5-8 мм за 5-10 проходів. Після обробки фасок клапанів і 

гнізд їх шорсткість досягає значень Ra = 0,16-0,32 мкм, при цьо-

му немає потреби в притиранні клапанів до гнізд. 

Роликову накатку для відновлення пружних властивостей 

пружин наведено на рис. 5. Ролик 3 встановлюється на осі, яка 

закріплена у вушці стержня 5. Передній кінець стержня перемі-

щується в напрямній опорі 6. Задній кінець стержня опирається 

на натискний гвинт 9, з’єднаний з опорою 6. Гвинт через пру-

жину 7 передає зусилля на стержень і забезпечує необхідний 

тиск у зоні контакту ролика з пружиною. Для накатування пру-

жину встановлюють на оправу 4, закріплюють від переміщень 

штифтами 1 і разом з оправою закріплюють на токарному верс-

таті. 
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Рис. 4. Накатки для відновлення спряження гніздо-клапан:  

а – накатка для гнізд клапанів: 1 – корпус з хвостиком; 2 – 

контргайка; 3 – сепаратор; 4 – ролик; 5 – напрямний стержень; 

б – накатка для фасок клапанів: 1 – основа; 2 – корпус;  

3 – напрямна втулка; 4 – пружина; 5 – притискне кільце;  

6 – сепаратор; 7 – ролик; 8 – опорний конус 
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Рис. 5. Накатка для відновлення пружин: 1 – штифт;  

2 – пружина відновлювана; 3 – ролик; 4 – оправка; 5 – стержень;  

6 – опора; 7 – пружина; 8 – вісь; 9 – гвинт натискний 
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4. Проектування технологічного процесу. Якість поверхне-

вого шару, шорсткість і ступінь зміцнення, твердість і стійкість 

проти спрацювання при обробці кульковими і роликовими нака-

тками залежить від зусилля накатування, поздовжньої подачі, 

кількості проходів, швидкості накатування, припуску і шорстко-

сті поверхні до накатування і фізико-механічних властивостей 

деталі. 

Під зусиллям накатування розуміють нормальну силу тиску 

кульок або роликів, що діє на оброблювану поверхню. Норма-

льна сила повинна бути мінімальною, що забезпечує потрібні 

точність і шорсткість. Великі зусилля призводять до перенапру-

ження і руйнування поверхні. 

Зусилля накатування знаходиться в межах від 500 до 1200 Н. 

Менші значення приймають для матеріалів з низькою твердістю 

і накатуванням з меншою площиною контакту. На практиці час-

то зусилля накатування, особливо для жорстких накаток, ство-

рюють натягом. Для сталі 45 і 30 оптимальний натяг знаходить-

ся в межах 0,10-0,20 мм, для чавуну СЧ 18-36 – від 0,10 до     

0,15 мм. 

Подача впливає на властивості поверхневого шару, визначає 

продуктивність обробки, залежить значною мірою від початко-

вої і кінцевої шорсткості та розмірів кульки, ролика. Для кульки 

вона становить 0,05-0,2 мм/об. Менші значення приймають для 

меншої шорсткості. Для роликів – 0,3-0,9 мм/об. 

Припуск на накатування зазначають залежно від шорсткості 

попередньо обробленої поверхні, яка для незагартованих сталей, 

кольорових металів і сплавів повинна бути не вищою Ra = 2,5-

5,0 мкм, при обробці загартованих сталей – не вищою Ra = 0,75-

1,3 мкм. Зменшення діаметра для отримання шорсткості Ra = 

0,08-0,032 мкм при вхідному її значенні 1,6-2,5 мкм досягає 

0,01-0,03 мм. 

Орієнтовно припуск зазначають як такий, що дорівнює висоті 

мікронерівностей, оскільки при деформації нерівності згладжу-

ються приблизно на половину їх висоти. 

Кількість проходів мінімальна за умови забезпечення необ-

хідної шорсткості. При правильному виборі зусилля накатуван-

ня і подачі можна забезпечити потрібну шорсткість за один про-

хід. Обробку деталей з недостатньою шорсткістю з малими тис-
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ками, низькою якістю поверхні здійснюють за 2-3 проходи. По-

дальше збільшення кількості проходів призводить до руйнуван-

ня наклепаного прошарку поверхні деталі. 

Від швидкості накатування залежить температура в місці ко-

нтакту інструменту з деталлю, що практично не впливає на шо-

рсткість. Із збільшенням швидкості накатування зростає тепло-

виділення, знижується довговічність інструменту, підвищується 

продуктивність. Швидкість накатування – 50-300 м/хв., зазнача-

ється максимально можливою при допустимій температурі на 

поверхні контакту інструменту з деталлю. 

Процес накатування рекомендується здійснювати з викорис-

танням охолоджувально-мастильних рідин (індустріальні масла 

та їх суміші з гасом). 

Машинний час накатування визначають за формулою 

sn

il
T

p

м
⋅

⋅
= , хв.,                                         (1) 

де lp – розрахункова довжина накатування lp= lk + 2-4 мм;  

lk – конструктивна довжина оброблюваної поверхні; 

і – кількість проходів; 

n – кількість обертів деталі; 

s – подача, мм/об. 

 

5. Послідовність виконання роботи. 
1. Ознайомитись з методичними вказівками для виконання 

лабораторної роботи, зразком звіту про виконання роботи. 

З’ясувати суть відновлення деталей зміцнювальним накатуван-

ням, ознайомитись з обладнанням для накатування, зв’язком 

властивостей відновлюваної поверхні з режимами обробки, ме-

жами використання зміцнювального накатування при ремонті 

меліоративних і будівельних машин. 

2. Підготувати вихідні дані для виконання роботи. У п. 1 зві-

ту описати оснащення робочого місця. Накреслити ескіз кулько-

вої накатки жорсткого типу у п. 2 звіту. Виготовити форму табл. 

1, 2 для п. 4 звіту. 
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Таблиця 1 

Обробка валика кулькового накаткою 

Вид обробки 
Шорсткість 

поверхні 

Діаметр, 

мм 

Зменшення 

діаметра, мм 
Твердість 

Точіння 

Накатування 

1-й прохід 

2-й прохід 

3-й прохід 

    

 

Таблиця 2 

Обробка пружини роликовою накаткою 

Довжина 

пружин в 

робочому 

стані, мм 

Пружність, Н Приріст пружності 

до накату-

вання, 1P  

після 

накатування, 

2P  

абсолютний, 

Н 

12∆ PPP −=  

 

відносний, % 

P∆ =
2

∆

P

P
100% 

     
 

3. Ознайомитись з організацією робочого місця для зміцню-

вальної обробки, розміщенням обладнання, пристроїв, інстру-

менту, документацією. 

Вивчити конструктивно-технологічну характеристику пру-

жини (пружина дається на занятті), заготовки для накатування 

кулькою. Вивчити головні вузли і органи керування токарного 

верстата, пристроїв, особливості будови накаток, інструменту. 

Повторити правила техніки безпеки роботи на верстаті. Без до-

зволу установку не вмикати! 

4. Розробити технологічний процес накатування зовнішньої 

поверхні кулькою, відновлення пружних властивостей пружини. 

Ознайомитись з технічними вимогами до зміцнювального нака-

тування поверхонь. Підібрати обладнання, пристрої, інструмент. 

Вивчити спосіб базування і кріплення деталей для накатування. 

Скласти план операцій обробки поверхні і пружини, послідов-

ність і зміст переходів, методи контролю. 

Визначити режими накатування: зусилля накатування Р, по-
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дачу s, кількість проходів і та швидкість накатування V, кіль-

кість обертів деталі n. Обчислити машинний час обробки куль-

кою зовнішньої поверхні зразка і накатки пружини. 

Розрахунки параметрів подати в п. 2 звіту, результати розра-

хунків занести до операційної карти, п. 3 звіту. 

5. Разом з майстром підготувати верстат до роботи з кулько-

вою накаткою. Встановити заготовку d = 30-50 мм у патрон, 

закріпити її. Закріпити прохідний різець і кулькову накатку в 

різцетримачі супорта верстата. Налагодити верстат на режими 

накатування. 

6. Виконати накатування заготовки. Переконавшись у безпеці 

присутніх, з дозволу викладача включити верстат, проточити 

зовнішній діаметр шорсткістю Ra = 2,5-1,6 мкм на довжину L = 

100 мм. Підвести кульку до деталі, рукояткою поперечної подачі 

створити потрібне зусилля P = 500-1000 Н (натяг 0,1-0,2 мм). 

Накатати поверхню заготовки ступінчасто, відповідно за 1, 2, 3 

проходи на ділянках довжиною L = 20-25 мм. 

7. Переналагодити верстат на накатку пружини. Виміряти 

пружність пружини на пристрої МИП-100. Встановити пружину 

на оправку і закріпити її на оправці. Закріпити оправку в патро-

ні, підперти центром задньої бабки. Закріпити в різцетримачі 

верстата роликову накатку. 

Налагодити верстат на режими накатки. Подача S  дорівнює 

кроку пружини, швидкість обертання шпинделя верстата n  = 

20-50 об./хв. Підвести ролик до пружини, створити потрібне зу-

силля в межах P = 500-1000 Н (стискання пружини на 5 мм ство-

рює зусилля 24 Н). Включити верстат і провести накатку пру-

жини, виконавши 2-4 подвійних проходи вздовж витків пружи-

ни. Зняти оправку з верстата, з оправки – пружину. 

8. Проконтролювати якість обробки деталей. За еталоном 

шорсткості визначити шорсткість оброблених поверхонь: про-

точеної і накатаної кулькою. На твердомірі ТШ-2 заміряти твер-

дість поверхонь. Заміряти діаметри поверхонь і визначити зме-

ншення діаметра після накатування. 

Провести дворазове динамічне стиснення пружини на сверд-

лильному верстаті. Заміряти пружність пружини після накатки. 

Результати контролю деталей занести до п. 4 звіту. 
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9. Провести організаційно-технічне обслуговування робочого 

місця. Привести в початковий стан інструмент, деталі, докумен-

тацію, прибрати верстат, обладнання. Здати робоче місце майст-

рові. 

10. Захист результатів роботи. До п. 5 звіту записати виснов-

ки. Оформлений звіт роботи здати викладачеві. Під час захисту 

студент повинен пояснити і обґрунтувати розрахунки, прийняті 

рішення, знати будову і головні параметри обладнання та ін-

струменту, вміти проконтролювати процеси і оформляти техно-

логічну документацію, знати, як налагодити обладнання, вміти 

виконувати операції з обробки деталей, знати послідовність ви-

конання роботи. 

 

6. Контрольні запитання. 1. У чому полягає суть зміцнення 

деталі під час накатування? 2. Дати порівняльну характеристику 

зміцнення деталей методом пластичного деформування з інши-

ми методами. 3. Назвати матеріали і навести приклади деталей, 

які можна обробляти накатками. 4. Яке обладнання використо-

вують при зміцнювальній обробці деталей? 5. Дати порівняльну 

характеристику кулькових і роликових жорстких і пружних на-

каток. 6. Які є режими накатування і як вони впливають на 

якість зміцнення? 7. Як відновлюють пружні властивості пру-

жин? 8. Як контролюють якість зміцнювального накатування 

деталей? 

 

Лабораторна робота № 8 

Відновлення деталей електролітичним хромуванням 
 

1. Обладнання, інструмент. Хромувальна установка, джере-

ло живлення, підвісні пристрої для деталей при хромуванні, 

ключі рожкові 10×12; 12×14; 17×19; 22×24, мікрометр МК 25-2, 

лінійка ШП 1-400, ваги технічні з рівновагами 10 мг, абразивні 

шкурки № 120 і № 200, лупа ЛП-1-4, напилок. 

 

2. Загальні відомості. Електролітичний хром має високу 

твердість, стійкість проти спрацювання, високу хімічну стій-

кість і вогнетривкість. 

Хромування застосовують для відновлення деталей з незнач-
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ними спрацюваннями – до 0,1 мм на сторону. 

Здебільшого застосовують хромові електроліти, до складу 

яких входять два компоненти – хромовий ангідрид СrО3 і сірча-

на кислота Н2SO4 у співвідношенні 90:120. Характеристики цих 

електролітів наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Склад і режими хромових електролітів 

Електроліт 

Склад, г/л Режим 

СrО3 Н2SO4 

густина 

струму, 

А/дм
2

 

температура 

електроліту, 

°С 

Розведений 

Універсальний 

Концентрований 

120-150 

200-250 

300-350 

1,2-1,5 

2-2,5 

3-3,5 

40-100 

20-60 

15-30 

50-65 

45-55 

40-50 

 

Зовнішній вигляд, структура і механічні властивості електро-

літичного хрому змінюються в широких межах і залежать від 

концентрації, температури електроліту й густини струму. 

Залежно від умов електролізу можна мати блискучі, молочні 

або сірі покриття. 

Блискучими покриття бувають при середніх температурах 

електроліту 45-50 °С, широкому діапазоні густин струму –       

25-50 А/дм
3
. Вони мають високу твердість – 6000-9000 МПа. 

Молочні покриття утворюються при температурах електролі-

ту 65 °С і вище, широкому діапазоні густини струму. Твердість 

їх понижена в межах 4000-6000 МПа, корозійна стійкість висо-

ка. 

Сірі покриття характеризуються високою твердістю – 9000-

12000 МПа і підвищеною ламкістю. Для ремонту їх не застосо-

вують. 

Режими електролізу вибирають залежно від умов роботи 

спрацьованих деталей. Для відновлення нерухомих спряжень 

використовують блискучі покриття. При знакозмінних наванта-

женнях і великих питомих зусиллях – молочні покриття. 

На твердість хрому впливає концентрація електроліту. За не-

змінних інших умов електролізу підвищення концентрації елек-
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троліту призводить до зниження твердості осадів. У ремонтній 

практиці використовують здебільшого універсальний та розве-

дений електроліти. 

Будову хромувальної установки наведено на рис. 1. Установ-

ка складається з двох ванн. Кожна ванна має корпус 4, виготов-

лений з листової сталі, і внутрішню ванну 5, зроблену з листової 

нержавіючої сталі марки Х18Н9Т. Простір між корпусом і внут-

рішньою ванною заповнюється мінеральним маслом 6. У масти-

льному середовищі вмонтовані два трубчастих нагрівача 7 по-

тужністю 2 кВт кожний з температурним реле. Для контролю 

роботи і регулювання температурного реле в електроліт похило 

занурений ртутний термометр. Внутрішня ванна електрично 

ізольована від зовнішньої. Над кожною ванною на текстолітових 

ізоляторах, попарно розміщених у вертикальній площині, закрі-

плені чотири струмопровідні поздовжні штанги 1, призначені 

для підвішування деталей і анодів. 

 

 
 

Рис. 1. Хромувальна установка: 1 – штанги; 2 – кришка; 

3 – пульт керування; 4 – корпус; 5 – внутрішня ванна; 

6 – мінеральне масло; 7 – нагрівальний елемент; 8 – шафа  

з вентиляційною установкою; 9 – джерело живлення 

 

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов під час роботи 

кожна ванна має кришку 2, а всередині шафи 8 обладнана витя-
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жна вентиляція. На пульті керування 3 вмонтовані два амперме-

три з показами від 0 до 200 А, вольтметр – від 0 до 30 В і пере-

микачі для зміни полярності струму (хромування - декопіюван-

ня), два вмикачі нагрівачів, вмикач підключення ванни до дже-

рела живлення, перемикач амперметра 20 А і 200 А, реостат для 

плавного регулювання сили струму. Джерелом живлення є агре-

гат випрямний 9 типу ВАС 600/300. 

 

3. Розробка технологічного процесу. Зв’язок властивостей 

електролітичного хрому з концентрацією електролітів і режи-

мами електролізу наведено на початку роботи. 

Товщину осадів h на один бік, яка потрібна для компенсації 

спрацювання деталі, визначають за формулою 

h  = 
2

zDD спркр −−
,                                    (2) 

де Dкр – номінальний або ремонтний розмір деталі згідно з крес-

ленням, мм; 

Dспр – діаметр спрацьованої поверхні деталі, мм; 

z – припуск на діаметр для наступної механічної обробки, мм. 

Для деталей припуск для наступного шліфування становить: 

при безцентровому шліфуванні 0,05-0,1 мм; при шліфуванні 

в центрах 0,1-0,15 мм. 

Тривалість електролітичного нарощування прошарку хрому 

визначають за формулою 

T = 
1000

к

h

c D

γ

η

⋅ ⋅

⋅ ⋅
,                                      (3) 

де γ  – питома вага електролітичного хрому, γ = 6,920 г/см
3
; 

с – електрохімічний еквівалент хрому, с = 0,323 г/(А·год.); 

Dк – густина струму, А/дм
2
; 

η– вихід хрому за струмом, η  = 13-15%. 

 

4. Послідовність виконання роботи. 1. Ознайомитись з ме-

тодичними вказівками щодо виконання лабораторної роботи, 

зразком звіту про її виконання. 

З’ясувати суть електролітичного хромування, зв’язок наро-

щеного шару хрому з параметрами режимів електролізу, межі 
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використання хромування під час ремонту меліоративних і буді-

вельних машин. 

2. Підготувати вихідні дані для виконання роботи. У п. 1 зві-

ту описати оснащення робочого місця, призначення і головні 

параметри хромувальної установки. У п. 2 звіту подати схему 

пульта керування, схеми завішування деталі на установці. 

Виготовити форму операційної карти, п. 3 звіту. 

3. Ознайомитись з організацією робочого місця для хрому-

вання, розміщенням обладнання, пристроїв, інструменту, доку-

ментацією. 

Вивчити конструктивно-технологічну характеристику деталі, 

яку відновлюють (деталь дають на занятті). 

Вивчити будову і органи керування хромувальною установ-

кою. Перевірити стан анодних і катодних штанг ванни, у разі 

потреби чистити їх наждачним полотном (при зачищанні не за-

смічувати ванну). 

Повторити правила техніки безпеки роботи на установці. 

Без дозволу установку не вмикати! 

4. Розробити технологічний процес хромування деталі. Озна-

йомитись з технічними вимогами щодо відновлення деталі. Пі-

дібрати обладнання, пристрої, інструмент. 

Скласти план операції хромування, послідовність дій, їх 

зміст, методи контролю. 

Визначити площу завішуваних деталей Fk, дм
2
. 

Підготувати аноди для завішування і визначити площу заві-

шування анодів Fa, дм
2
. Співвідношення поверхні анода до ка-

тода – 2:1. 

Заміряти температуру електроліту ванни для хромування, 

установити густину струму Dк, А/дм
2
, визначити розрахункову 

силу струму Іk, товщину нарощуваного шару хрому і час витри-

мування деталі у ванні. 

Визначити розрахункову силу струму при анодному декопі-

юванні, установити тривалість декопіювання. Розрахунки пода-

ти в п. 2 звіту, результати записати в операційну карту. 

5. Підготувати деталь для хромування. Зачистити її поверх-

ню, зважити на вагах з точністю до 10 мг та заміряти діаметр 

відновлюваної поверхні в чотирьох поясах і двох площинах па-

ралельно і перпендикулярно до штанг ванни (на торцях деталі 
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зробити помітки). При ов∆ , кон∆  ≥  0,03 місця хромування шлі-

фують. 

Закріпити деталь у підвісному пристрої, ізолювати ділянки 

деталі і підвіски, які не потребують покриття. Схему завіски де-

талі у ванні подати в п. 2 звіту. 

Знежирити деталь у лужній електролітичній ванні: їдкий натр 

70-100 г/л, рідке скло 2-3 г/л, густина струму Dа = 10 А/дм
2
, три-

валість знежирення 5-7 хв., катоди – стальні пластини, анод – 

деталь. Знежирювати можна віденським вапном. 

Промити деталь спочатку в гарячій воді при температурі 50-

60 °С, в потім в холодній проточній. 

Завісити деталь у ванні для хромування і провести анодне 

декопіювання при густині струму Dа = 25-40 А/дм
2
 протягом 30-

45 с, анод – деталь, катод – свинцеві пластини. 

6. Нанести хромове покриття. Не виймаючи деталі з ванни, 

перемкнути струм і здійснити хромування. Склад електроліту: 

хромовий ангідрид CrO3 – 250 г/л, сірчана кислота Н2SO4 –      

2,5 г/л, катод – деталь, анод – свинцеві пластини. Тривалість 

хромування визначається за товщиною покриття. Вимкнути 

струм після закінчення розрахункового часу. 

7. Провести заключні операції. Промити деталь у проточній 

воді. Зняти деталь з підвіски, зірвати ізоляцію. Сушити в су-

шильній шафі при температурі 150-200 °С. 

8. Перевірити якість виконання хромування. Характеристика 

покриття за зовнішнім виглядом: блискучий, матовий, гладень-

кий, шершавий, наявність дефектів, відслоювань, характер сітки 

тріщин. 

Зважити деталь на вагах з точністю до 10 мг. 

Заміряти діаметр відновленої поверхні за позначками. 

Обчислити вихід хрому по струму 

TIc

qq

⋅⋅

−
=η 12 %100 ,                                 (4) 

де q1 – маса деталі до хромування, г; 

q2 – маса деталі після хромування, г; 

с – електролітичний еквівалент хрому, с = 0,323 г/(А⋅год); 

І – сила струму, А; 

Т – тривалість електролізу, год. 
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Результати вимірювань і розрахунків подати в п. 4 звіту. 

9. Здійснити організаційно-технічне обслуговування робочого 

місця. Привести в початковий стан інструмент, деталь, докумен-

тацію, прибрати робоче місце, обладнання. Здати робоче місце 

майстрові. 

10. Захист результатів роботи. У п. 5 звіту записати висновки. 

Оформлений звіт здати викладачеві. Під час захисту студент 

повинен пояснити і обґрунтувати розрахунки, прийняті рішення, 

знати будову і головні параметри обладнання та інструменту, 

вміти проектувати процеси і оформляти технологічну докумен-

тацію, знати, як налагодити обладнання, вміти виконувати опе-

рації з відновлення деталі, знати послідовність виконання робо-

ти. 

 

5. Контрольні запитання. 1. В чому суть гальванічного оса-

дження металу? 2. Де застосовують хромові покриття? 3. Які 

параметри при хромуванні впливають на вид осадів хрому? Пе-

релічіть види осадів хрому. 4. Які основні операції підготовки 

деталей до хромування? 5. Які компоненти входять до складу 

електроліту для хромування? 6. Як визначають товщину покрит-

тя деталі? 7. Які фактори впливають на тривалість електролізу? 

8. Яка принципова будова установки для хромування деталей?  
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Лабораторна робота № 9 

Відновлення деталей полімерами 

 

1. Обладнання, інструмент. Робочий стіл з витяжною ша-

фою, вакуум-сушильна  шафа ВШ-0,035, вага настільна ВНЦ-2, 

пристрій для нагрівання полімерів, шліфувальна машинка, ван-

ночка, палиця скляна, шпатель, пензель, набір полімерів, напов-

нювач, скловолокно, молоток слюсарний, керн, зубило слюсар-

не, щітка металева, напилок, ацетон. 

 

2. Загальні відомості. Технологічні процеси відновлення де-

талей полімерними композиціями прості, не потребують склад-

ного обладнання й широко використовуються під час ремонту. 

Полімерні композиції мають досить високі фізико-механічні 

властивості, хімічно стійкі проти води, нафтопродуктів, слабких 

розчинів солей, кислот, більшості розчинників, мають хороші 

діелектричні властивості. 

Під дією температури смоли змінюються. Залежно від харак-

теру змін їх поділяють на термореактивні й термопластичні. 

Нагріті до певної температури, термопластичні смоли після 

охолодження не змінюють властивостей і можуть бути знову 

нагріті й розплавлені. Вони розчиняються в органічних розчин-

никах. 

Термореактивні смоли при нагріванні плавляться, після за-

твердіння переходять у твердий нерозчинний стан. 

Полімерні матеріали, які використовують для ремонту й від-

новлення деталей, наведено в табл. 1. 

 

3. Технологія виготовлення полімерних композиційних 

сумішей. Для якісного відновлення деталей полімерними ком-

позиціями слід ретельно підготувати поверхні деталі до віднов-

лення, правильно приготувати й використати полімерні суміші. 

Основою полімерних композицій є епоксидна смола, яка є 

в’яжучою в суміші. Крім смоли, до складу сумішей входять пла-

стифікатори, затвердники, наповнювачі. Пластифікатори приз-

начені для зменшення крихкості і збільшення ударної міцності 

затверділої композиції. Як пластифікатор використовують дебу-

тилфтолат. Як затвердник в ремонтній практиці найбільшого 
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поширення набув поліетиленполіамін. 

Таблиця 1 

Застосування полімерних матеріалів 

Назва Застосування 

Поліамід ПП-610 

Поліамід 68 

Поліамід НД 

Паліамід 6Д 

Полістирол 

 

Поліформальдегід 

 

Волокніт АГ-4 

 

Текстоліт 

 

Еластомер 

ГЕН-150(В) 

Епоксидна смола 

ЕД-16 

 

 

Герметик 

еластосил 137-83 

Герметик 

еластосил 

Синтетичний клей 

БФ 52Т 

Клей ВС-10Т 

Клей БФ-2 

Клей БФ-4 

Клей 88Н 

Ремонт валиків, втулок, вкладишів підшип-

ників, виготовлення шестерень, шківів тощо. 

Нанесення покриття, виготовлення захисних 

деталей (пробок, заглушок). 

Виготовлення деталей, що працюють при 

температурі до 65 °С. 

Як замінник сталей та кольорових металів під 

час ремонту й виготовлення деталей. 

Виготовлення крильчаток, шестерень і дета-

лей, що працюють при температурі 60-200 °С 

Виготовлення прокладок, шестерень, ремонт 

деталей. 

Ремонт нерухомих з’єднань деталей. 

 

Ремонт тріщин, пробоїн у корпусних деталях, 

відновлення спряжувальних поверхонь під 

підшипники, клеєзварювальні з’єднання, ре-

монт різьбових з'єднань 

Герметизація та ущільнення з’єднань деталей 

 

 

Те ж 

Приклеювання фрикційних накладок ведених 

дисків 

Те ж 

Склеювання металів і полімерних матеріалів 

Те ж 

Склеювання гуми з металом 
 

У полімерних сумішах поліпшують фізико-механічні власти-

вості наповнювачі. Залежно від призначення сумішей як напов-

нювач використовують залізні, алюмінієві порошки, цемент, 

азбест, скловолокно та інші матеріали (табл. 2). 
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Олігоамід в суміші А є одночасно і пластифікатором, і затве-

рдником. 

Таблиця 2 

Склад полімерних сумішей для ремонту і відновлення деталей 

Компоненти 

Склад суміші, масові части-

ни 

А Б В Г 

Епоксидна смола ЕД-16 

Поліетиленполіамін 

Олігоамід Л-19 

Дибутилфтолат 

Стальний порошок 

Цемент марки 500 

Алюмінієвий порошок ПАК-1 

100 

- 

30 

- 

120 

60 

- 

100 

8 

- 

15 

120 

60 

- 

100 

8 

- 

15 

- 

120 

- 

100 

8 

- 

15 

- 

- 

20-40 

 

Епоксидні суміші А і Б застосовують для відновлення поса-

дочних місць підшипників у корпусних деталях. Сумішшю В 

ремонтують тріщини і пробоїни у стальних і чавунних деталях. 

Для відновлення алюмінієвих деталей використовують суміш Г. 

4. Технологія приготування епоксидних сумішей. Готують 

суміші у витяжній шафі. Епоксидну смолу розігрівають до тем-

ператури 70-80 °С у водяній ванні, наливають у чистий посуд, 

додають пластифікатор і перемішують. Просушений наповню-

вач додають поступово, перемішуючи. Добуту суміш витриму-

ють у термошафі при температурі 120-160 °С до припинення 

спінювання. Виготовлена суміш може зберігатися тривалий час 

у герметичному посуді. Затвердник до суміші додають в потріб-

них масових частинах перед використанням. Суміші готують 

стільки, щоб повністю її використати. Тривалість зберігання го-

тової суміші обмежена до 30 хв. 

 

5. Послідовність виконання роботи. 1. Ознайомитись з ме-

тодичними вказівками щодо виконання лабораторної роботи, 

зразком звіту про її виконання. 

З’ясувати види і склад полімерів, межі використання поліме-

рів для ремонту меліоративних і будівельних машин. 
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2. Підготувати вхідні дані для виконання роботи. У п. 1 звіту 

описати оснащення робочого місця. Технологію приготування 

епоксидної композиції подати в п. 2 звіту. 

Виготовити форму операційної карти, п 3 звіту. 

3. Ознайомитись з організацією робочого місця для ремонту 

тріщин полімерною композицією, розміщенням обладнання, 

пристроїв, інструменту, документацією. 

Вивчити конструктивно-технологічну характеристику деталі, 

яку відновлюють (деталь дають на занятті). 

Повторити правила техніки безпеки роботи з полімерами. 

4. Розробити технологічний процес ремонту тріщини поліме-

рною композицією. Ознайомитись з технічними вимогами до 

відновленої поверхні деталі. 

Підібрати обладнання, пристрої, інструмент. 

Скласти план операцій нанесення полімерної композиції, ви-

значити послідовність і зміст переходів, методи контролю. 

Визначити склад полімерної суміші. Склад суміші зазначити 

в операційній карті, п. 3 звіту. 

5. Разом з майстром підготувати до роботи обладнання, де-

таль, матеріали. 

6. Підготувати поверхню. Очистити її від забруднень. Визна-

чити межі тріщини. 

Засвердлити кінці тріщин свердлом 2,5-3 мм. 

Розробити тріщину під кутом 60-70° по довжині на глибину 

2-3 мм. 

Зачистити поверхню деталі з обох боків тріщини на ширину 

30-40 мм до металічного блиску і зробити на ній насічку (рис. 

1). 

Знежирити поверхню тріщини і зачищеної ділянки ацетоном, 

просушити протягом 8-10 хв. при температурі не нижче 20 °С. 

7. Приготувати полімерну композицію. 

8. Нанести на поверхню деталі шар полімерної суміші пенз-

лем, ретельно ущільнити шпателем. Якщо тріщина більша за 

150 мм, то на неї наносять кілька шарів суміші, між якими роз-

міщують скловолокно або технічну бязь. Кожний шар тканини 

накочують гумовим валиком. 
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2
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        а)                              б)                                в) 

Рис. 1. Ремонт тріщин епоксидними композиційними сумішами: 

а – підготовка поверхні; б – нанесення епоксидної суміші; в – 

покриття епоксидної суміші накладкою із тканини і  

прикочування накладки; 1 – деталь; 2 – шар епоксидної суміші; 

3 – накладка із тканини; 4 – ролик поліетиленовий 

 

Нанесений шар полімерної суміші повинен перекривати трі-

щину на 20-25 мм. Для затвердіння полімерної суміші в тріщині 

і міцного скріплення шарів латок деталь витримують при кімна-

тній температурі протягом трьох діб або 24 год в кімнаті, а по-

тім при температурі 100 °С протягом 2 год. 

Після затвердіння зачищають напливи суміші, перевіряють 

якість ремонту тріщини, при потребі проводять гідравлічні ви-

пробування. 

9. Провести організаційно-технічне обслуговування робочого 

місця. Привести в початковий стан інструмент, деталь, докумен-

тацію, прибрати стіл, обладнання. Здати робоче місце майстрові. 

10. Захист результатів роботи. Оформлений звіт здати викла-

дачеві. Під час захисту студент повинен пояснити і обґрунтува-

ти прийняті рішення, знати будову й і головні параметри облад-

нання та інструменту, вміти проконтролювати процес і оформ-

ляти технологічну документацію, знати, як працювати на облад-

нанні і з полімерними матеріалами, послідовність виконання 

роботи.
 

 

6. Контрольні запитання. 1. Які полімери використовують-

ся в ремонті? 2. Назвіть межі використання епоксидних компо-

зицій. 3. З чого складаються епоксидні композиції? 4. Яка тех-

нологія приготування полімерної суміші? 5. Яка технологія під-

готовки поверхні до ремонту епоксидною композицією? 6. Яка 
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технологія ремонту тріщини епоксидною сумішшю? 7. Як впли-

ває температура навколишнього середовища на тривалість за-

твердіння полімерної композиції? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


