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ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ, КІНЕМАТИЧНА СХЕМА, КРИТЕРІЇ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ, РЕЖИМИ 

НАВАНТАЖЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ, МАСЛЯНИЙ 

НАСОС. 

Об’єкт розроблення – механічна частина приводу масляного насосу типу 

марки County D4AL Mando. 

Мета роботи – вдосконалення технологічних властивостей елементів 

зачеплення зубчастих коліс насосу марки County D4AL Mando. 

Коригування технології термообробки елементів зачеплення зубчастих 

коліс насосу має підвищити їх строк працездатності за умови забезпечення 

заданого навантаження та безпеки експлуатації. 

Сфера застосування розробки – експлуатація насосу в умовах 

безрегламентного обслуговування з можливими корозійними впливами. 

Практична значимість кваліфікаційної роботи – підвищення 

працездатності та економічності експлуатації ланок механічної частини 

приводу насосу. 
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