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(57) Пристрій для фрикційно-механічного нанесен-
ня покриттів, що складається з корпуса, штанги,
пружини та рухомої частини, яка має електродви-
гун, з'єднаний з інструментом прутком, виконаним
з можливістю обертання навколо своєї осі, який
відрізняється тим, що пристрій додатково має
механізм для зворотно-поступального переміщен-
ня інструменту паралельно осі деталі, що оброб-
ляється.

Винахід стосується нанесення антифрикційних
покриттів за допомогою механічного натирання
інструментом з матеріалу покриття.

Найбільш близьким до даного, технічним рі-
шенням є пристрій для нанесення покриттів, що
складається із корпусу, планки, пружини, рухомої
частини, електродвигуна та прутка з матеріалу, що
наноситься [1].

Недоліками даного технічного рішення є низь-
ка продуктивність і високі зусилля притискання
інструменту до деталі при нанесенні антифрикцій-
них покриттів, що не дозволяє обробляти деталі
малої жорсткості і деталі, відновлені покриттями з
низькими властивостями зчеплення з основним
металом.

Задача, що вирішує винахід, полягає в підви-
щенні продуктивності та зниженні робочого зусил-
ля нанесення зносостійких покриттів.

Поставлена задача вирішується завдяки тому,
що пристрій має механізм для створення зворот-
но-поступального руху інструменту, паралельно
осі деталі, що обробляється.

При зворотно-поступальному переміщенні ін-
струменту значно знижується площа контакту між
прутком, що натирає, та деталлю. Через змен-
шення площі контакту інструменту та деталі знач-
но знижується сумарний тиск на деталь.

На фігурі подана кінематична схема пристрою.
Пристрій складається з основи 1, регулюваль-

ного гвинта 2, тарованої пружини 3, штовхача 4,

електродвигунів 5 і 19, планетарного редуктора 6,
патрона 7, робочого прутка 9, упора 10, чопи 11,
штанги 12, обмежувального штифта 13, корпусу
14, гвинта 15, вилки 16, підшипника 17 і ексцент-
рика 18.

Пристрій закріплюється в різцетримачі токар-
ного верстата. Оброблювану поверхню деталі 8,
що обертається, змочують робочою рідиною (глі-
церином). Прутку, що натирає, надають оберталь-
ний (електродвигуном 5 і через редуктор 6), зворо-
тно-поступальний, уздовж оброблюваної поверхні
(вузлом, який осцилює, та включає деталі і вузли
10-19) і поступальний (супортом верстата) рухи.
Необхідне робоче зусилля створюється пружи-
ною 3.

Одержання лінійного контакту інструменту
(прутка 9) і деталі, а також ускладнене їх перемі-
щення дозволяють зменшити робоче зусилля, збі-
льшити продуктивність процесу і варіювати тов-
щиною антифрикційного покриття, що наноситься,
змінюючи технологічні параметри обробки (часто-
та обертання деталі nд і інструменту nи, число по-
двійних ходів nдвх, робоче зусилля притиснення Р,
подачу S, амплітуду осциляції 2l, діаметр пруnка,
робочу рідину).
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