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ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ 

ДВИГУНІВ НАНЕСЕННЯМ АНТИФРИКЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ 

 

Антропов Я.В., 23 САІ, ТДАТУ 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Рупчева Яна, ЗОШ №8 
Ресурс двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) багато в чому залежить  від 

зносостійкості деталей циліндро-поршневої групи і, в особливості, гільз циліндрів та 
поршневих кілець, які при капітальному ремонті двигуна  заміняються на нові або 
відновлені. 

Основним дефектом гільз циліндрів є зношування дзеркала циліндра. На сьогодні 
розроблено багато способів відновлення й зміцнення внутрішньої поверхні гільз циліндрів 
ДВЗ, які за своєю технологією поділяються на розточування під ремонтний розмір і 
відновлення до номінального розміру. Але досить перспективним варто вважати напрямок 
по створенню на поверхнях деталей антифрикційних покриттів комбінованою обробкою. 

Одним з напрямків підвищення ресурсу нових і відремонтованих деталей є 
застосування ФАБО. 

Сутність ФАБО полягає в тому, що поверхні тертя деталей покривають тонким шаром 
(1...5 мкм) міді, латуні, бронзи або іншими антифрикційними твердозмащувальними 
матеріалами, внаслідок чого вони здобувають високі антифрикційні властивості й контактну 
твердість [1]. 

Нанесення металевих покриттів фрикційно-механічним методом полягає в терті 
металевого інструмента об деталь у присутності технологічного середовища. 

Розглянуті методи нанесення покриттів ФАБО забезпечують підвищення ресурсу 
деталей, скорочення часу припрацювання  й покращення антифрикційних властивостей 
оброблених поверхонь деталей. Разом з тим, застосовувані способи ФАБО характеризуються 
низькою продуктивністю, нерівномірністю покриття по товщині, більшими навантаженнями 
на інструмент і значним тепловиділенням. Отже, різні напрямки ФАБО вимагають 
подальшої розробки й удосконалювання стосовно до відновлення деталей, що лімітують 
роботу машин (гільзи циліндрів, колінчасті вали та інш.) 

Незважаючи на великий досвід обробки гільз циліндрів і наявне устаткування, автор 
способу ФАБО відзначає[2], що існуючі конструкції оснащення не забезпечують необхідної 
продуктивності при масовій обробці циліндрів. Це пов'язане з тим, що елементами, що 
натирають (інструментом) є всього лише один-три латунних прутка діаметром 3...4 мм, що 
змушує виконувати кілька проходів інструмента, щоб покрити латунною плівкою всю 
поверхню дзеркала циліндра. 

Численними дослідженнями доведено, що ФАБО гільз циліндрів має економічні 

переваги в порівнянні із традиційними способами обробки, дозволяє скоротити час 

обкатування двигуна, а, отже, зменшити витрати матеріалів, збільшити ресурс двигуна й 

підвищити його надійність. 

Разом з тим, сучасні технології ФАБО характеризуються низькою продуктивністю, 

нерівномірністю покриття по товщині, великими навантаженнями на інструмент, значним 

тепловиділенням, а також необхідністю подальшого зміцнення поверхневого шару. 

Підвищити продуктивність та якість обробки можна за рахунок застосування нових 

технологій і схем здійснення ФАБО, розробки інструментів, що дозволяють усунути 

зазначені проблеми, використання сучасних матеріалів, а також застосування ефективних 

технологічних середовищ для фрикційного нанесення покриття. 
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