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Abstract: The article examines and establishes the distribution of the initial structural characteristics of the steel 

and cast iron parts subject to repair by overlaying process and assembled within widely used brands of tractors and 

agricultural machinery offered by Rapid KB in Bulgaria. Graphic data shows that between 85-90% of all cylindrical 

parts subject for repair are in the range of 30-70 mm. From the modal and average values of the statistical distribution 

of the studied brands of tractor and agricultural machinery, we have selected the structural characteristics of the physical 

model for laboratory studies of the quality of parts working within liquid friction conditions: material steel CT 45, sample 

diameter 50 mm after final machining of the coating, total length of the welding specimen 250 mm, length of the recovered 

section 40 mm, mass of the specimen 3.5-4 kg, thickness of the welded metal (unilaterally) 0,5-1,0 mm. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Голяма част от детайлите за възстановяване са от групата на цилиндричните центрови 

или ротационни детайли. Те са изработени от различни стомани или чугун като имат висока 

твърдост, точност и чистота на повърхностите, конструктивно сложни и скъпо струващи. 

Големината на износване на тези детайли средно не превишават 0,1-0,3 mm и само някои от 

тях достигат 0,5 mm или до 10 mm [10].  

Целта на настоящата работа е установяване на разпределението на структурните 

характеристики на подлежащи на възстановяване детайлите от земеделската техника. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Първоначално се определят структурните характеристики на детайлите за 

възстановяване, от което се определят модела на възстановяване и начина на възстановяване. 

От това силно зависят качеството на повърхнината и износоустойчивостта на възстановеното 

покритие. Така възстановените детайли със своите структурни характеристики служат за 
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модел на трибологическите изследвания за определяне износоустойчивостта на 

възстановителните покрития. От своя страна износоустойчивостта определя трайността на 

възстановения детайл. Според съвременните изисквания и нужди, трайността, респективно 

износоустойчивостта на възстановения детайл, трябва да е равна на тази на новият детайл. 

Показателите на надеждност на съвременните машини се определят от основните 

ресурсоопределящи елементи като колянови, разпределителени, трансмисионни и други 

валове, плъзгащи и търкалящи лагери, бутало-цилиндрова група, турбокомпресор, като на тях 

се падат до 35% от отказите [3, 5, 8]. Срокът на служба на ремонтираните машини от 

земеделската и автотракторна техника е от 40 до 60% по-къс в сравнение с новите [112,114]. 

За поддържане на високи надеждностни показатели (безотказност, трайност) на земеделските 

машини в процеса на поддържане и ремонт, при разработването на различни технологически 

процеси за възстановяване на работоспособността и изправността на триещи се при плъзгане 

двоици е необходимо да бъдат анализирани и изучени началните им структурни 

характеристики. 

При работа на земеделските машини върху техните детайли действат инерционни сили 

от постъпателно движещите се маси, центробежните сили от неуравновесените маси и 

моментите, поради което поради което те изпитват значително динамично натоварване. 

Триещите се двойци валовете и техните лагери определят ресурса на земеделските машини, 

поради което техните структурни характеристики са от първостепенна важност [2, 4, 6, 7]. От 

стойността на началните структурни характеристики зависи как ще протече сработването на 

двойцата, скоростта на износване на съставящите я елементи и в голяма степен се определя 

ресурса на цялата земеделска машина. 

Структурните характеристики обхващат параметри, които характеризират особеностите 

на конструкцията на детайлите: геометрична форма и размери; материал; химико-термична 

обработка; твърдост и други физикомеханични параметри; вид на сглобката; точност на 

изработване; гладкост на повърхнините и др. 

Обект на анализ бяха основните 

структурни характеристики на стоманени и 

чугунени детайли от широко 

разпространените марки от автотракторната 

и земеделска техника предлагана от фирма 

„Рапид КБ“. С получените резултати са 

построени полигони на разпределение на 

структурните им характеристики. При 

статистическата обработка са приети 

следните допускания, честотата на 

повторяемост на структурните 

характеристики на няколко цилиндрични 

работни повърхности от един и същи детайл, 

се оценява с броя на тези повърхности. 

За установяване на разпределението на 

цилиндричните детайли според диаметъра им 

при колесните трактори, комбайните и високо повдигача са направени проучвания на 

каталози, проспекти и ремонтна документация.  

Изследването се извърши за предлаганите от фирма Рапид КБ марки земеделска и 

автотракторна техника в България. Колесните трактори бяха разделени в две групи според 

мощността на двигателя (висока и ниска). Първата група включва колесни трактори с висока 

мощност, Axion 810 с мощност 160 конски сили и Axion 950 с мощност 300 конски сили. 

Втората група включва колесни трактори с ниска мощност, Nexos 240F с мощност 90 конски 

сили и Arion 420 с мощност 115 конски сили. Телескопичният повдигач Scorpion 741 с 

мощност 140 конски сили и комбайните Case-2366, Claas-MEGA. 

Представеното на фиг. 1 разпределение на цилиндричните стоманени детайли от 

колесните трактори с висока мощност на двигателя показва, че най-много разпространени са 

 
Фиг.1 Разпределение на цилиндричните 

детайли на тракторите с висока мощност на 

двигателя според диаметъра на работната 

повърхност 
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детайлите с диаметър 35-60 mm. Като за трактор Axion 810 най-много са детайлите с диаметър 

35-45 mm, а за трактор Axion 950 това са детайлите с диаметър 55-60 mm. Между 85-90% от 

всички цилиндрични детайли подлежащи на възстановяване за двата трактора с висока 

мощност се намират в диапазона 30-70 mm. 

Прави впечатление, че за тракторът с по-малка мощност на двигателя Axion 810 основно 

са детайлите с диаметри до 55 mm, след 

което броят им започва интензивно да 

намалява, като достига до 3 % за детайли с 

диаметър 100-110 mm. За трактор Axion 

950 с по-високата мощност на двигателя 

броят на детайлите нараства до 55-60 mm, 

достигайки 80 % от общият брой. След 

това броят на детайлите намалява 

значително достигайки до 4 % за детайли с 

диаметър 100-110 mm. Това разпределение 

е логично изхождайки от факта, че за по-

мощният трактор Axion 950 са необходими 

по-големи диаметри на детайлите за 

поемане на по-високите натоварвания. 

Разпределението по големина на 

диаметрите на цилиндричните стоманени 

детайли от колесните трактори Nexos 240F и Arion 420 е показано на фиг. 2, като и за двата 

трактора полигона наподобява гама разпределение. Анализът на графиката показва, че 

детайлите с диаметър от 35-55 mm са най-често разпространени за трактори Nexos 240F и 

Arion 420. Тенденцията за разпределение на диаметрите на детайлите при колесните трактори 

с по-малка мощност на двигателя се запазва 

както при тези с по-висока мощност на 

двигателя. Отново както при тракторите с по-

висока мощност, между 85-90% от всички 

цилиндрични детайли подлежащи на 

възстановяване се намират в диапазона 30-70 

mm.  

Максималният брой детайли при 

трактор Nexos 240F са при диаметри 45-55 

mm, докато за трактор Arion 420 те са при 

диаметри 35-45 mm. След достигане на 

максималните стойности броят на детайлите 

за съответните диаметри започва интензивно 

да намалява, като достига до около 4 % при 

двата трактора за детайли с диаметър 100-110 

mm. 

За разлика от тракторите с по-висока мощност се забелязва факта, че са повече на брой 

детайлите с по-малък диаметър при по-мощния трактор. Това може да се обясни с не голямата 

разлика в мощностите на двата трактора от 25 конски сили, докато при тракторите Axion 810 

и Axion 950 тази разлика е около 6 пъти по-голяма и възлиза на 140 конски сили. 

Разпределението по големина на диаметрите на цилиндричните стоманени детайли от 

телескопичният повдигач Scorpion 741 е показано на фиг. 3, като полигона на разпределение 

наподобява отново гама разпределение. Най-разпространени са детайлите с диаметър 35-60 

mm. Отбелязаната тенденция при тракторите с висока и ниска мощност отново се забелязва, а 

именно, че 85-90% от всички цилиндрични детайли подлежащи на възстановяване се намират 

в диапазона 30-70 mm.  

Максималният брой детайли при телескопичният повдигач Scorpion 741 се получават 

при диаметри 45-55 mm, както при трактор Nexos 240F. След достигане на максималните 
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Фиг.3 Разпределение на цилиндричните 
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стойности броят на детайлите за съответните диаметри започва интензивно да намалява, като 

достига до около 3 % за детайли с диаметър 100-110 mm. 

Най-разпространеният вид чугун при комбайните е EN-GJL, като най-използваната 

марка е EN-GJL150 за CASE 2366 с 22бр., а за комбайн CLAAS MEGA най-често използваната 

марката чугун е EN-GJL200 с 18бр. Средно якият и високо якият вид чугун, съответно EN-

GJMW и EN-GJS са почти равномерно разпределени. От средноякият вид чугун EN-GJMW е 

използвана само една марка чугун, като за CASE 2366 тя е EN-GJMW350-4 с 2бр., а за CLAAS 

MEGA е EN-GJMW300-3 с 4бр. Най-прилаганата марка високояк чугун при комбайните CASE 

2366 и CLAAS MEGA е EN-GJS400-15 с 2бр. 

От представеното на фиг. 4. разпределение на цилиндрични чугунени детайли от 

комбайн Case 2366, се вижда, че най-голяма е честотата на детайлите с D=55 mm. За комбайн 

Claas MEGA максимален е броя на детайлите диаметрите с D=40 mm. След достигане на 

максималните стойности броят на 

детайлите за съответните диаметри 

започва интензивно да намалява, като 

броя на детайлите след 90 mm запазва 

почти постоянни стойности около 4-5 % за 

двата комбайна. За разлика от 

телескопичния повдигач, тракторите с 

висока и ниска мощност основните 80-

85% от всички цилиндрични детайли 

подлежащи на възстановяване се намират 

в диапазона 30-60 mm, а не до 70 mm.  

Анализът на графиките на 

структурните характеристики на 

автотракторната и земеделска техника 

показва, че детайлите с диаметър от 30 до 

70 mm са най-често използвани както за 

колесните трактори и телескопичните повдигачи, така също и за комбайните. В повечето 

случаи тези детайли работят в условията на течно триене със малко износване. От модалните 

и средните стойности на статистическото разпределение на изследваните марки трактори, 

телескопичен повдигач  и комбайни сме избрали следните структурни характеристики на 

физическият модел за лабораторни изследвания на качеството на възстановените чрез 

наваряване детайли работещи при течно триене: материал стомана СТ 45, диаметър на 

образеца 50 mm след окончателна механична обработка на навареното покритие, общата 

дължина на образеца за наваряване 250 mm, дължина на възстановяваният участък 40 mm, 

маса на образеца 3,5-4 kg, дебелина на наварения метал (едностранно) 0,5-1,0 mm. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установено е разпределението на началните структурни характеристики на 

стоманените и чугунените детайли подлежащите за възстановяване чрез наваряване 

от широко разпространените марки автотракторна и земеделска техника предлагани 

от фирма „Рапид КБ“ в България;  

2. Установено е, че между 85-90% от всички цилиндрични детайли подлежащи на 

възстановяване чрез наваряване за марките трактора, телескопичен повдигач и 

комбайни предлагани от фирма „Рапид КБ“ в България се намират в диапазона 30-70 

mm. 

3. От модалните и средните стойности на статистическото разпределение на 

изследваните марки автотракторна и земеделска техника сме избрали структурните 

характеристики на физическият модел за лабораторни изследвания на качеството на 

възстановените чрез наваряване детайли работещи при течно триене: материал 

стомана СТ 45, диаметър на образеца 50 mm след окончателна механична обработка 

на навареното покритие, общата дължина на образеца за наваряване 250 mm, дължина 

 

% 

 
Фиг.4 Разпределение на цилиндрични 

чугунени детайли според диаметъра на 

работната повърхност за комбайни CASE 

2366 и CLAAS MEGA 



PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 1.1 

 - 48 - 

на възстановяваният участък 40 mm, маса на образеца 3,5-4 kg, дебелина на наварения 

метал (едностранно) 0,5-1,0 mm. 
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