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Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема може бути 
використаний у машинобудуванні та інших галузях промисловості. 

Відомий спосіб відновлення опорної контактної поверхні важконавантажених машин за 
допомогою наплавлення і подальшої механічної обробки, за допомогою фрезерного верстата 
шліфувального кола (див. С.Я. Шехер, А.Я. Шварцер. Наплавлення деталей металургійного 5 

устаткування. - Довідник. М.: Металургія, 1987, - 544 с.). 
До недоліків наведеного способу слід віднести неможливість його застосування у ряді 

випадків у зв'язку з тим, що дуже часто котки виконані з чавуну, що унеможливлює їх 
відновлення шляхом наплавлення або напилювання. 

Відомий спосіб відновлення опорних поверхонь важконавантажених металургійних машин, 10 

що містить у собі підготовчі операції, нанесення матеріалу у спеціально виконані у 
відновлюваній металевій поверхні, поглиблення. 

До недоліків наведеного способу слід віднести складність застосування у польових умовах, 
що пов'язано із довготривалою витримкою полімерних клейових матеріалів та підвищеними 
витратами праці. 15 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу відновлення опорних 
поверхонь котків машин на гусеничному ходу шляхом нанесення матеріалу відновлювання за 
допомогою ремонтного кільця. 

Суть корисної моделі - cпрощення застосування способу відновлення опорних поверхонь 
котків машин на гусеничному ходу відбувається за рахунок того, що нанесений матеріал 20 

виконаний у вигляді попередньо створеного кільця, що має виступи сумісні із формою 
поглиблень на відновлюваній металевій поверхні, що дозволяє розширити галузь застосування 
та зменшити витрати праці. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображено схему опорного котка із 
встановленим кільцем. 25 

Опорний коток 1 встановлений на тракторі (не показано) та прикріплене ремонтне кільце 2. 
Відновлення опорних котків машин на гусеничному ходу відбувається шляхом виконання 

підготовчих операцій для очистки поверхні відновлення опорного котка 1, виконання поглиблень 
на відновлюваній металевій поверхні, та встановлення, наприклад, запресовування ремонтного 
кільця 2. У подальшій експлуатації після зношування ремонтного кільця 2, процес відновлення 30 

працездатності опорного котка повторюється. 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Спосіб відновлення опорних поверхонь котків машин на гусеничному ходу, що містить підготовчі 35 

операції, нанесення відновлювального матеріалу у спеціально виконані на металевій поверхні, 
поглиблення, який відрізняється тим, що відновлення відбувається за допомогою ремонтного 
кільця, що має виступи, сумісні із формою поглиблень на відновлюваній металевій поверхні. 
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