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Реферат 

 

  Звіт з НДР на тему «Розробка технології відновлення шнеків» містить 25 

сторінок машинописного тексту, 4 розділа, 35 рисунків, 2 таблиці, 7 літературних 

джерел. 

Об'єкт досліджень: Технологія відновлення із одночасним зміцненням ребра 

шнека. 

Мета роботи: Підвищення довговічності бурових шнеків за рахунок 

розробки технології їх відновлення із одночасним зміцненням. 

Методи досліджень: Експериментальні дослідження проводилися в два 

етапи. 

На першому етапі лабораторних досліджень експерименти проводилися на 

установці для наплавлення УД-209 із застосуванням інвертоного напівавтомата 

SSV-180-Р на в якості дослідних зразків використовували полоси зі  сталі Ст3. 

На другому етапі проведення експериментальних досліджень проводилися 

на натурному зразку - шнек діаметром 125 мм, з товщиною ребра 6 мм.  

Для цього установку УД-209 дообладнали напрямними з кареткою та 

слідкуючим пристроєм. 

В результаті проведених лабораторних досліджень: 

- вибраний метод наплавлювання в середовищі захисних газів для 

відновлення зношеного ребра шнека із збільшенням твердості (підвищення 

зносостійкості) може бути  

- визначені параметри процесу наплавлення валиків для отримання їх 

оптимальної форми та розмірів. 

- лабораторні експерименти по наплавленню ребра натурного шнека 

діаметром 125 мм на дообладнаній установці УД-209 показали роботоздатність 

конструкції. Найкращі результати наплавлювання виявилися на наступних 

режимах: Vел  = 124 мм/хв.;Vдр = 30 дм/хв.; U = 23 В.; режим інвертора 4. 

Ключові слова: шнек, ребро шнека, зос, зношування, відновлення, 

наплавлювання, установка, захисні гази, параметри процесу наплавлення. 
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аналогічним. Також можна рекомендувати застосувати кристалізатор для 

запобігання стіканню розплавленого металу на бокові поверхні шнека.  
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