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1. Въведение 
Изследването на процесите за възстановяване на детайлите 

с желязно-никелово-кадмиеви покрития и техните свойства 
първоначално се извършва върху експериментални модели в 
зависимост от модела на детайлите и неговите характеристики 
може да се даде предпочитание и да се избере една или друга 
методика за възстановяване или изпитване свойствата на 
отложената електролитна сплав. 

При моделирането на възстановените детайли може да се 
подходи по два начина:  

• моделиране на всеки детайл по отделно; 
• моделиране на цяла група или съвкупност от 

възстановени детайли; 

Ремонтно-възстановителната практика разполага с голямо 
разнообразие от детайли. При това положение първият начин е 
абсолютно неприемлив, тъй като практически не е възможно 
всеки детайл да се моделира по отделно[3]. Този начин изисква 
много скъпи изследвания, които могат да бъдат оправдани за 
най-сложни и трудоемки детайли. Вторият начин е по-
подходящ и може да даде обобщена характеристика за 
изброените експериментални модели.  

2. Изложение 
При изследването се използва разработената от проф. Г. П. 

Тончев [2] методика, която е близка до втория начин и 
позволява да се избират адекватни експериментални модели за 
изследване и изпитване на процесите на възстановяваните 
износени детайли и техните свойства. 

Структурните характеристики на детайлите имат важно 
значение при възстановяването им. Те определят 
конструктивно-технологичните особености на детайлите и 
съществено влияят върху избора на метода за възстановяване. 
От тях в значителна степен зависят технологичния маршрут на 
възстановяване, режимът на напластяване на покритията върху 
работните повърхности и окончателната обработка на 
детайлите. 

Процесът на възстановяване на износените детайли от 
военната техника в значителна степен зависи от 
конструктивно-технологичната еднородност на 

възстановяваните детайли. Решаването на тази задача може да 
бъде изпълнена само чрез класификация на голямото 
разнообразие от детайли от военната техника подлежащи на 
възстановяване с желязно-никелово-кадмиеви покрития. 

В предлаганата класификация всички детайли на най-
масово разпространените машини, подвижни агрегати и други 
от военната техника са разпределени по класове, групи, 
подгрупи и типове. 

Структурните характеристики на детайлите от военната 
техника са разпределени в три основни групи [1]: 

• структурните характеристики на детайли; 
• структурните характеристики на работните повърхности; 
• структурните характеристики на съединенията на 

детайлите; 

Целта на това изследване е да се изберат адекватни 
експериментални модели за изследване на процесите при 
предварителна подготовка, възстановяване и изпитване на 
физико-механичните свойства на отложената електролитна 
сплав. 

Задачите за постигане на така поставената цел включват: 

• разпределение на изследваните детайли по класове и 
групи; 

• разпределение на изследваните детайли по 
конструктивно-технологични признаци; 

• разпределение на изследваните детайли по марка на 
материала; 

• разпределение на изследваните детайли по брой работни 
повърхности; 

• разпределение на детайлите по вида на термообработка и 
твърдост;  

• разпределение на изследваните детайли по диаметър на 
лагерната шийка и грапавост;  

• разпределение на изследваните детайли по типа на 
съединението; 

• разпределение на съединенията по вид и условия на 
триене; 

• разпределение на съединения по вида на смазката и 
износването; 
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•  разпределение на детайлите от съединенията според вида 
на материала; 

• разпределение на детайли по гранично допустимите 
отклонения. 

Обект на изследване са детайлите и съединенията от 
различните видове машини, агрегати и друга военна техника 
както следва: 

1. Бронетанкова техника: 

• Танкове: Т-72; 
• Бойни бронирани машини: МТ-ЛБ, БТР-60ПБ, БМП-1, 

БМП-23, МТ-ЛБ Р-81 „Делфин”; МТ-ЛБ Р-80 „Пингвин”, МТ-
ЛБ БРМ „Сова”, МТ-ЛБ РХР „Марица”; ASV 
M1117„Guardian”; 

• Ремонтно-евакуационни машини: БРЕМ-Т (база Т-62), 
БРЕМ-Л (база МТ-ЛБ). 

• Други верижни базови машини с монтирана спомагателна 
техника: ГМ- 4261С12, ГМ- 5681С91. 

2. Автомобилна техника: 

• Леки автомобили: различни марки и модели. 
• Товарни автомобили: Форд, Фолксваген, Мадара, ЗИЛ-

131, КАМАЗ, МАЗ, Шкода, Шевролет. 

3. Инженерна техника: 

• Верижни средства за осигуряване: Верижен булдозер 
БАТ-М, БАТ-2, Танков мостопоставач БЛГ-60М. 

• Колесни средства за осигуряване: Колесен булдозер ПКТ-
2. 

• Машини за преодоляване на водни прегради и 
минновзривни заграждения: ПМП, ДИМ-М. 

4. Химична техника: Специални химически машини и 
машини за специална обработка. 

5. Тилова техника: Автозарядчици, Автоцистерни за 
гориво, Преливна станция за гориво ПСГ-160. 

Въз основа на опита на военно-ремонтните заводи и 
проведения анализ на нормативно-техническата документация 
за бронетанкова, автомобилна, инженерна, химическа и тилова 
техника са систематизирани и класифицирани всички детайли 
подлежащи на възстановяване чрез желязно-никелово-
кадмиеви покрития. 

Данните за структурните характеристики са събрани от 
каталозите, ремонтните чертежи, техническите условия за 
дефектация при основен ремонт на съответния вид техника и 
обобщени в табличен вид (табл.1). 

Таблица 1 

Видове детайли от военната техника, възстановявани чрез желязно-
никелово- кадмиеви покрития на класове и групи 

 
Получените данни за структурните характеристики са 

подложени на статистическа обработка с помощта на 
компютър и професионален пакет компютърни програми 
“Statgraphics”. 

3. Изводи 
1. Въз основа на резултатите от проведеното статистическо 

изследване е установено, че ротационните детайли подлежащи 
на възстановяване чрез желязно-никелово-кадмиеви 
електролитни покрития е 58%, концентричните детайли – 26% 
и на сложните – 16 %, като 49% са изработени от легирани 
стомани, а от въглеродни стомани – 42%. 

2. Статистическият анализ показва, че 77% от изследваните 
съединения са подвижни, а само 23% – неподвижни. От 
подвижните съединения най-често се срещат вал – плъзгащ 
лагер (22%), а от неподвижните вал- лагерна гривна (15%). 
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