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Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі в 

Міжнародній науково-практичній конференції 

 

ТРИБОЛОГІЯ, ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

05-09 червня 2013 
 

яка проводиться в рамках «Ольвійського форуму – 2013 

стратегії країн Причорноморського регіону  

в геополітичному просторі» 

 

ПРОГРАМА ФОРУМУ 
 

1-й 

день 

5 червня 

(середа) 

8:00-24:00 – Заїзд та розміщення учасників конфе-

ренції в санаторії «Курпати»  

2-й 

день 

6 червня 

(четвер) 

09:00-09:30 – Реєстрація учасників та надання 

матеріалів конференції  

09:30-11:30 – Перше пленарне засідання (конференц-

зал)  

11:30-12:00 – Перерва на каву (за сценою 

конференц-зали)  

12:00-13:00 – Продовження першого пленарного 

засідання (конференц-зал)  

13:00-14:00 – Обідня перерва 

14:30-15:30 – Продовження першого пленарного 

засідання (конференц-зал) 

15:30-16:00 – Перерва на каву (за сценою 

конференц-зали)  

16:00-17:00 – Урочисте підписання документів 

щодо залучення представників «Ольвійського 

форуму-2013» до роботи Асоціації університетів 

України 

19:00-22:00 – Урочиста вечеря   

3-й 

день 

7 червня 

(п’ятниця) 

09:30-11:00 – Друге пленарне засідання (конференц-

зал)  

11:00-11:30 – Перерва на каву (за сценою конференц-

зали) 

11:30-13:00 – Урочисте відкриття конференцій форуму: 

– «Європейська інтеграція: імплементація євро-

пейських стандартів і принципів в Україні» 

(Кримський гуманітарний університет);  

– «Соціальна відповідальність університетів: 
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соціальні виміри в контексті європейських 

цінностей» (конференц-зал);  

– «Політичні трансформації в перехідних 

суспільствах: світ і Україна» (за сценою 

конференц-зали);  

– «Радіаційна та техногенно-екологічна безпека 

людини та довкілля: стан, шляхи і заходи 

покращення» (малий зал засідань);  

– «Трибологія, енерго- та ресурсозбереження» 
(за сценою конференц-зали).  

11:30-13:00 – Робота за секціями форуму  

13:00-14:00 – Обідня перерва 

14:30-15:30 – Робота за секціями форуму та конфе-

ренціях 

15:30-16:00 – Перерва на каву (за сценою конференц-

зали)  

16:00-19:00 – Екскурсія  

19:00-20:00 – Вечеря  

4-й 

день 

8 червня 

(субота) 

9:30-13:00 – Робота за секціями форуму та конфе-

ренціях, обговорення та підведення підсумків 

13:00-14:00 – Обідня перерва 

14:30-17:00 – Заключне пленарне засідання. Підведення 

результатів конференції, обговорення пропозицій 

секцій та ухвалення загальної резолюції «Ольвійсь-

кого форуму – 2013» (конференц-зал)  

17:00-19:00 – Вільний час  

19:00-20:00 – Вечеря  

5-й 

день  

9 червня 

до 10:00 

(неділя) 

Від’їзд учасників 
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Програма наукової конференції: 

ТРИБОЛОГІЯ, ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

07-08 червня 2013 р. 

конференційна зала 

санаторій «Курпати», Алуштинське шосе 12,  

смт. Лівадія-1, м. Ялта, АР Крим. 

 

Метою конференції є організація зв’язків і обмін інформацією в 

галузі трибології фахівців з України та у міжнародному масштабі, 

координація науково-технічних робіт в області трибології, енерго та 

ресурсозбереження. В матеріалах тез доповідей конференції розглянуті 

експериментальні методи й результати досліджень; механіка, тертя, 

зношування, змащення, довговічність й надійність вузлів тертя; 

технологічні і конструкційні методи підвищення зносостійкості, 

фрикційних й антифрикційних властивостей вузлів тертя; проблеми 

енерго та ресурсозбереження. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

 Аулін В. В., к.ф-м.н., професор Кіровоградського національного 

технічного університету. 

 Диха О. В., д.т.н., доцент Хмельницького національного 

університету. 

 Дихта Л. М., д.ф.-м.н., професор Чорноморського державного 

університету ім. Петра Могили. 

 Клименко Л. П., д.т.н., професор, ректор Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили. 

 Кузьменко А. Г., д.т.н., професор Хмельницького націо-

нального університету. 

 Кіндрачук М. В., д.т.н., професор Національного авіаційного 

університету, голова Товариства Трибологів України. 

 Чернець М. В., д.т.н., професор Дрогобицького державного 

педагогічного університету. 

 Ивщенко Л. И., д.т.н., профессор Запорожского националь-

ного технического университета. 

 Стечишин М. С., д.т.н., професор кафедри машинознавства. 

 Соловьев С. Н., к.т.н., профессор, НУК им. адмирала 

Макарова. 
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СЕКРЕТАР 
 

 Андрєєв В. І. – к.т.н., вчений секретар форуму. 

 

РОБОЧІ МОВИ ФОРУМУ 
 

 Українська, англійська, російська. 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ 
 

1. Пленарна доповідь – до 30 хвилин 

2. Доповідь – 8-10 хвилин  

3. Виступ – 5-7 хвилин 

4. Обговорення – до 5 хвилин 
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Початок роботи секції: 07 червня, 14:30 

 

Керівники секції: Венцель Є. С., д.т.н., професор, завідувач 

кафедри Харківського національного автомо-

більного університету, м. Харків;  

Словьев С. Н., к.т.н., професор, НУК ім. адмі-

рала Макарова, м. Миколаїв;  

Клименко Л. П., д.т.н., професор, ректор ЧДУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв. 

Секретар секції: Андрєєв В. І., к.т.н. ЧДУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв. 

 

 

 

1. Кіндрачук М. В. (д.т.н., професор Національного авіаційного 

університету (НАУ), голова товариства трибологів України. 

Трибологія: досягнення та перспектива. 

2. Чернець М. В. (д.т.н., професор Дрогобицького державного 

педагогічного університету (ДДПУ), Жидик В. Б. 

Чернець Ю. М. (інженери ДДПУ). До питання точності 

оцінки довговічності підшипника ковзання з техноло-

гічною овальністю. 

3. Аулін В. В. (к.ф.-м.н., професор Кіровоградського 

національного технічного університету (КНТУ). Узагальнені 

ознаки здатності матеріалів трибоелементів і робочих 

середовищ до реалізації процесів самоорганізації. 

4. Ивщенко Л. И.( д.т.н., профессор Запорожского националь-

ного технического университета (ЗНТУ), Цыганов В. В. 

(к.т.н., доцент ЗНТУ). Повышение самоорганизации мате-

риалов трибосопряжений оптимизацией многофакторного 

динамического нагружения. 

5. Стечишин М. С. (д.т.н., професор кафедри машино-

знавства, (ХНУ), Білик Ю. М. асистент (ХНУ), Дзюб О. Г. 

(ст. викладач (НУХТ). Оцінка кавітаційно-ерозійної 

зносостійкості карбідних дифузійних покриттів. 
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6. Сорокатий Р. В. (д.т.н., професор, Хмельницький націона-

льний університет), Писаренко В. Г. (к.т.н., доцент КНВО 

«Форт» МВС України, м. Вінниця, Україна). Напружено-

деформований стан і процеси накопичення пошкоджень 

трибосистеми «ствол – куля». 

7. Артемчук В. В. (д.т.н., доцент Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна). Підвищення зносостійкості та 

ресурсу деталей рухомого складу. 

8. Диха О. В. (д.т.н., професор, Хмельницький національний 

університет), Вельбой В. П. (к.т.н., доцент, Хмельницький 

національний університет), Вичавка А. А. (аспірант, ХНУ) 

Трибологічні випробування дискретно зміцнених повер-

хонь. 

9. Каплун В. Г. (д.т.н., професор Хмельницького національного 

університету ХНУ), Машовець Н. С. (к.т.н., ст. викладач 

ХНУ). Низькотемпературне азотування титану та його 

сплавів в тліючому розряді. 

10. Кіндрачук М. В. (д.т.н., професор Національного авіацій-

ного університету (НАУ), Панарін В. Є. (д.т.н., старш. наук. 

співроб. Інституту металофізики НАНУ (ІМФ НАНУ), 

Свавільний М. Є. (к.ф.-м.н. Інституту метало-фізики НАНУ 

(ІМФ НАНУ). Керування міжфазною взаємодією у компо-

зиційних покриттях, зміцнених вуглецевими нанотруб-

ками, створенням дифузійного бар’єра. 

11. Клименко Л. П. (д.т.н., профессор Черноморского 

государственного университета им. Петра Могилы), 

Андреев В. И. (к.т.н., доцент Черноморского государственного 

университета им. Петра Могилы). Физическое воздействие 

на процессы структурообразования. 

12. Аулін В. В. (к.ф-м.н., професор Кіровоградського націо-

нального технічного університету (КНТУ), Тихий А. А. 

(к.т.н., викладач КНТУ). Керування величиною і харак-

тером зносу робочих органів ґрунтообробних машин 

зміною напружено-деформованого стану ґрунту. 
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13. Стечишин М. С. (д.т.н., професор кафедри машино-

знавства, (ХНУ), Главацький С. С. (магістр (ХНУ), 

Драпак З. Т. (к.т.н., доцент). Зносостійкість вуглецевих 

конструкційних сталей після низькотемпературного 

іонно-плазмового азотування. 

14. Стечишин М. С. (д.т.н., професор кафедри машинознавства 

(ХНУ), Мартинюк А. В. (інженер (ХНУ), Білецький О. О. 

(к.т.н, доцент (ХНУ). Кавітаційно-ерозійна зносостійкість 

фторопластів та поліолефінів. 

15. Посонський С. Ф. (ст. викладач Хмельницького націо-

нального університету), Бабак О. П. (к.т.н., доцент ХНУ). 

Вплив залишкових напружень на міцність багато-

шарових зносостійких покриттів. 

16. Диха М. О. (аспірант Хмельницького національного 

університету), Скрипник Т. К. (ст. викладач каф. ІТП ХНУ), 

Білик А. П. (к.т.н., доцент каф. БЖД ХНУ). Комп’ютерне 

моделювання напруженого стану поверхні після 

дискретного зміцнення. 

17. Аулін В. В. (к.ф-м.н., професор Кіровоградського націо-

нального технічного університету (КНТУ), Бруцький О. П. 

(здобувач КНТУ), Лисенко В. М. (асистент КНТУ). 

Структурна схема дослідження характеру зміни ентропії 

трибосистеми та її елементів. 

18. Аулін В. В. (к.ф-м.н., професор Кіровоградського націо-

нального технічного університету (КНТУ), Лисенко С. В. 

(к.т.н., доцент КНТУ). Фізико-хімічні основи взаємодії 

олив з робочою поверхнею деталей. 

19. Маковкін О. М. (к.т.н., Хмельницького національного 

університету). Прогресивні методи захисту вузлів тертя 

від зношування. 

20. Гедзюк Т. В. (аспірант, Хмельницький національний 

університет) Диха О. В., (д.т.н., професор, Хмельницький 

національний університет. Вплив поверхневої пластичної 

деформації на адгезію мастила і змочуваність повер-

хонь. 
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21. Замота Т. Н. (к.т.н., доцент Восточноукраинского  

национального университета им. В. Даля). Управление 

процессом приработки поверхностей деталей основных 

сопряжений машин.  

22. Клименко Л. П. (д.т.н., професор Чорноморського державного 

університету ім. Петра Могили), Воскобойнікова Н. О. 

(старший викладач кафедри екології та природокористування 

Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 

Моделювання енергозберігаючого ефекту від впро-

вадження вітрових та сонячних установок у системи 

теплохолодо-забезпечення Миколаївської області. 

23. Машовець Н. С. (к.т.н., ст. викладач ХНУ), Пастух І. М. 

(д.т.н., професор Хмельницького національного універ-

ситету (ХНУ). Поверхневі характеристики модифікації 

титанових сплавів. 

24. Аулін В. В. (к.ф-м.н., професор Кіровоградського націо-

нального технічного університету), Плохов І. О. (аспірант 

кафедри «Експлуатація та ремонт машин»), Голуб Д. В. 

(к.т.н.). Характер зносу елементів головки струмоприй-

мача тролейбуса. 

25. Аулін В. В. (к.ф.-м.н., професор Кіровоградського націо-

нального технічного університету (КНТУ), Слонь В. В. 

(аспірант КНТУ), Лисенко С. В. (к.т.н., доцент КНТУ). 

Вплив композиційної моторної оливи на зміну 

структури поверхонь тертя деталей дизеля. 

26. Аулін В. В. (к.ф-м.н., професор Кіровоградського національ-

ного технічного університету (КНТУ), Кузик О. В. (к.т.н., 

КНТУ). Аналогія механізмів формування мартенситних 

структур у зоні тертя та при обробці матеріалу 

концентрованими потоками енергії. 

27. Яворська Н. М. (старший викладач Хмельницького 

національного університету). Введення нанопорошків у 

гальванічне нікелеве покриття для підвищення трибо-

логічних властивостей.  
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28. Курской В. С. (викладач Хмельницького національного 

університету (ХНУ). Модель поверхонь ННФЗ, зміцнених 

зі створенням регулярного макрогеометричного рельєфу. 

29. Курская В. О. (аспірантка Хмельницького національного 

університету (ХНУ). Перспективи азотування в тліючому 

розряді з нестаціонарним живленням. 

30. Кирилков В. А. (канд. техн. наук, доцент Хмельницкого 

национального университета). К вопросу точности опреде-

ления предварительного смещения на триборелаксо-

метре. 

31. Соловьев С. Н. (к.т.н., профессор, НУК им. адмирала 

Макарова), Боду С. Ж. (ст. преподаватель кафедры ТСМ 

НУК им. адмирала Макарова. Методология исследования 

смазок с геомодификаторами при высоких нагрузках.  

32. Соловьев С. Н. (к.т.н., профессор, НУК им. адмирала 

Макарова), Боду С. Ж. (ст. преподаватель кафедры ТСМ 

НУК им. адмирала Макарова). Проблеми комплексного 

испльзования теорий подобия и планирования экспе-

риментов. 

33. Соловьев С. Н. (к.т.н., профессор, НУК им. адмирала 

Макарова), Трофимова Е. В. (ст. преподаватель кафедры 

ТСМ НУК им. адмирала Макарова). Модернизация установки 

СМЦ-2 с целью исследования подшипников с магнитно-

жидкостной смазкой.  

34. Адам Павел Олеховски (Toruńska Szkoła Wyższa Польша). 

Возобновляемые источники энергии и их значение для 

энергетической безопасности государства. 

35. Кирилков В. А. (к.т.н., доцент Хмельницького націо-нального 

університету (ХНУ). Дисипативні властивості пластичних  

мастильних матеріалів та їх зв’язок з фретингостійкістю. 

36. Андрєєв В. І. (к.т.н., доцент (ЧДУ ім. Петра Могили), Кубов В. І. 

(к.ф.-м.н., доцент, кафедра медичних приладів і систем, (ЧДУ 

ім. Петра Могили). Зюляєв Д. Д. (магістрант, (ЧДУ ім. Петра 

Могили). Евристичні алгоритми самовідновлення праце-

здатності мікроконтролерної системи збору та обробки 

інформації.  
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УДК 681.891  

Кіндрачук М. В. 

 

ТРИБОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВА 

 

Надійність і довговічність машин, зокрема транспортних 

засобів, суттєво залежать від довговічності вузлів трибоспряжень. 

Переважна більшість втрат роботоздатності елементів машин 

пов’язана, насамперед, зі швидким зношуванням контактуючих 

поверхонь деталей вузлів трибоспряжень або з їх руйнуванням. 

Вузли трибоспряжень – це, по суті, два тіла (деталі), які 

циклічно контактують, або одне тіло котиться по поверхні 

іншого, або одне з них під час експлуатації в умовах контакту 

переміщається щодо іншого паралельно поверхні контакту. В 

області контакту між тілами є певне змащувальне середовище і 

продукти зношування, а також діють високі контактні 

напруження у поверхневих шарах матеріалу. Це призводить до 

інтенсивної взаємодії експлуатаційного середовища із високо-

напруженими поверхневими шарами тіл, що контактують. Тому 

взаємодія змащувальних середовищ з деформованим матеріалом 

контактуючих тіл – один із важливих аспектів досліджень. 

У середині XX століття в Радянському Союзі існували три 

наукові школи з цієї проблематики: І. В. Крагельського (Москва), 

Б. І. Костецького (Україна) і В. А. Бєлого (Білорусь). Деякі 

науковці школи Б. І. Костецького стали членами Наукової ради з 

фізикохімічної механіки матеріалів (ФХММ) (1965 р.), а проф. 

Б. І. Костецький був обраний заступником голови цієї Ради. За 

його ініціативи в Київському інституті інженерів цивільної 

авіації (з 2000 р. – Національний авіаційний університет) створено 

проблемну лабораторію «Тертя, змащування та спрацювання» 

(1964 р.), а Інститут став базовою організацією з цієї проблематики 

в Києві. Тут започатковано новий аспект досліджень з ФХММ – 

вивчення явищ фізико-хімічної механіки процесів тертя та 

зношування в машинах. 
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Представниками Київської школи трибології є такі науковці: 

члени-кореспонденти НАН України О. Ф. Аксьонов і М. Л. Голего, 

доктори наук А. Я. Аляб’єв, В. В. Запорожець, О. В. Карлашов, 

М. В. Кіндрачук, П. В. Назаренко, М. В. Райко, В. В. Шевеля та 

інші. 

Національний авіаційний університет був і залишається 

одним із провідних наукових осередків в Україні з проблем 

трибології та міцності деталей машин, зокрема авіаційної техніки. 

Результати досліджень цієї школи опубліковані в низці 

монографічних праць і оглядових статей. У 2010 р. науковці 

Університету підготували та провели (19-21 травня 2010 р.) 

Міжнародну науково-технічну конференцію «Сучасні проблеми 

трибології» (голова оргкомітету – проф. М. В. Кіндрачук). На 

конференції розглянуто не тільки актуальні проблеми теорії та 

практики оцінювання довговічності вузлів трибо-спряжень, але і 

підтримано створення координаційної ради України з цієї 

проблематики на базі Університету (головою ради обрано проф. 

М. В. Кіндрачука). Науковці цієї школи сформулювали таку тезу 

про міцність шарів матеріалу контактуючих тіл: «Поверхнева 

міцність матеріалу не може бути прямо пов’язана з власти-

востями вихідного матеріалу. Вона залежить від властивостей 

нової фази – вторинних структур, що утворюються з вихідного 

матеріалу шляхом його структурної перебудови та взаємодії із 

середовищем. Ця трансформація призводить спочатку до 

створення нової фази – істинного об’єкта руйнування, і тільки 

потім – до руйнування. У цьому й полягає корінна відмінність 

об’ємного та поверхневого руйнування і міцності». 

Аналогічну концепцію згодом висунув І. В. Крагельський 

(«тріада Крагельського»), в основу якої, поряд з механо-

молекулярними концепціями, заклав ідею втомного руйнування. 

Важливу роль у визначенні форми та розмірів фрагментів 

зношування матеріалу під час циклічного контактування  

Ю. В. Колесніков і Е. М. Морозов відводять траєкторіям 

поширення тріщин у зоні контакту. У працях О. П. Дацишин та 
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інших запропоновано розрахункову модель, у якій використано 

підходи механіки втомного руйнування трибоспряжень і 

характеристики тріщиностійкості матеріалу для побудови 

траєкторії поширення тріщин у приповерхневій зоні циклічно 

контактуючих тіл. Ця модель дає можливість оцінювати форму 

та розміри фрагментацій поверхні. У її межах сформульовано 

критерій утворення типових контактно-втомних пошкоджень 

(пітингів, розкришувань поверхонь тощо). Такої точки зору 

дотримуються деякі сучасні дослідники (наприклад, 

 А. В. Чичинадзе). Модель застосовано до контактної взаємодії 

кочення з проковзуванням, зокрема, для систем колесо-рейка та 

валків станів холодного вальцювання з урахуванням експлуата-

ційних середовищ (мастила, води), розраховано траєкторії 

утворення на поверхні контакту пітингу залежно від контактного 

навантаження, тертя в контакті та тиску мастила чи рідини між 

берегами тріщини, а також оцінено довговічність елементів 

систем. 

Описані вище моделі та підходи можна використати для аналізу 

розвитку підповерхневих тріщин і відшарувань контактуючих 

поверхонь, явищ фретинг-втоми, фретинг-корозії тощо. Це 

перспективний напрям досліджень довговічності трибоспряжень. 

Для реалізації досліджень у галузі довговічності трибоспряжень 

необхідна сучасна експериментальна база. У цьому напрямку 

науковці Національного авіаційного університету досягнули 

великих успіхів. Тут дослідження з теорії тертя та зношування 

під загальною назвою «Трибологічне забезпечення надійності та 

довговічності продукції машинобудування» виконують на базі 

спеціальних лабораторій; діє науковий семінар; регулярно 

виходить науково-технічний збірник «Проблеми тертя та 

зношування»; працюють дві спеціалізовані лабораторії: навчально-

дослідна з новітніх технологій (керівник – проф. М. В. Кіндрачук) і 

науково-дослідна з нанотрибології (керівник – член-кор. НАН 

України О. Ф. Аксьонов).  
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Кіндрачук М. В., Вольченко О. І., Вольченко М. О.,  

Вольченко Д. О. є авторами наукового відкриття у сфері 

трибології, яке отримало назву «Явище теплової стабілізації в 

металополімерних парах тертя. Вчені виявили невідоме раніше 

явище теплової стабілізації в металополімерних парах тертя, яке 

полягає в тому, що при термічному опорі контактів металопо-

лімерних пар тертя і акумулюванні теплоти в зоні температур 

вище допустимої для матеріалів поверхневих та приповерхневих 

шарів у зоні тертя виникає велика кількість мікробатарей із різною 

енергетичною активністю, які сприяють інверсії теплових потоків 

від полімера до металу і виникненню стійкої теплової стабілізації 

при мінімальному температурному градієнті по товщині 

металевого фрикційного елемента. 

Важливим досягненням на початку XXI століття наукової 

школи трибології Університету та інших дослідників України 

стала підготовка і публікація (2009 р.) сучасного українського 

університетського підручника «Трибологія» (автори М. В. Кіндрачук, 

В. Ф. Лабунець, М. І. Пашечко, Є. В. Корбут), в якому синтезовано 

наукові досягнення у галузі теорії зношування трибоспряжень. 

Крім цього створено інструментарій діагностування стану вузлів 

тертя. Запорожець В. В. вперше запропонував нові підходи і 

алгоритми для розв’язування задач трибометрії, які стали 

основою для розробки методів і приладів оцінювання міцності 

вузлів трибоспряжень і успішно використані під час створення 

сучасних матеріалів наднизької щільності аерокосмічного 

призначення. Розроблено ряд технологічних процесів отримання 

евтектичних покриттів різними фізичними методами (плазмове, 

детонаційне, газополум’яне, іонно-плазмове, електроіскрове, 

лазерне опромінення). Сформульовані евтектичні покриви на 

основі заліза та опрацьовані технології їх нанесення, 

впроваджені на ВАТ «Мотор Січ» і ДП ЗМКБ «Івченко-

Прогрес». Продовжуються спільні дослідні роботи з Інститутом 

металофізики НАНУ та ВАТ «Мотор Січ» над створенням 

порошкових композиційних сплавів на основі кобальту для 
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зміцнення бандажних полиць робочих лопаток ГТД. В 

Університеті виконують дослідження з аналізу експлуатаційних 

пошкоджень деталей вузлів тертя і встановлення причин втрати 

ними роботоздатності. Розвивають новий науковий напрям 

трибології – «трибобіомінералізацію», тобто досліджують процеси 

взаємодії з поверхнею контакту трибоспряжень продуктів 

мінералоутворення, що спричиняє мікробна корозія. 

Важливих здобутків у цій галузі досягнули вчені Інституту 

проблем матеріалознавства (ІПМ) ім. І. М. Францевича. 

Починаючи із праць І. М. Федорченка, тут зосереджують зусилля 

на створенні композиційних матеріалів для високообертових 

вакуумних і високо температурних вузлів тертя. У працях 

 І. М. Федорченка, А. Г. Косторнова та інших науковців 

Інституту розроблено комплексні підходи для формування 

композиційних матеріалів, зокрема, для високообертових вузлів 

тертя; високотемпературних трибоспряжень. 

У Фізико-механічному інституті НАН України, м. Львів 

(ФМІ) дослідили вплив стану поверхні сталей і сплавів на їх 

опір зношуванню за різних умов тертя. Тут розроблено 

технологію механоімпульсної обробки (МІО) деталей машин, 

основою якої є інтенсифікація термопластичної деформації 

поверхневих шарів металу, що веде до утворення дрібнокриста-

лічних структур у вигляді т. зв. «білих шарів». МІО полягає у 

нагріванні поверхневих шарів металу під час швидкісного тертя до 

температур вище точки фазових перетворень (850...1200 °С) і 

одночасній термопластичній деформації, подальшому інтенсив-

ному охолодженні внаслідок відведення тепла із приповерхневих 

шарів у інструмент, деталь і технологічне середовище. МІО 

заснована на принципах шліфувальних операцій і є фінішною, яка 

підвищує роботодатність пар тертя зі сталей і чавунів у 2-3 рази, 

порівняно із гартованими сталями. 

Досліджено вплив дифузійного насичення поверхні сталей 

бором, хромом, ванадієм, титаном та іншими елементами на 

триботехнічні характеристики та параметри зношування деталей 
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технологічного оснащення, склоформувального і різального 

інструменту тощо. Виявлено, наприклад, що боридні покриви у 

5-10 разів підвищують довговічність робочих органів верстатів 

для плетення металевих сіток, порівняно з гартуванням 

вуглецевих інструментальних сталей. 

У ФМІ вперше розроблено ефективну технологію нанесення 

електродугових захисних зносотривких покривів із використанням 

порошкових електродних дротів, яку широко використовують для 

відновлення деталей, зокрема валів транспортної, гірничовидо» 

бувної, комунальної, сільськогосподарської техніки, газоперекачу-

вальних агрегатів, спецтехніки, а також поліграфічного 

устаткування, що працюють в умовах граничного мащення, 

абразивного та корозійно-абразивного зношування. Суттєве 

збільшення тривкості таких покривів (в 2-3 рази більше, ніж у 

сталі ШХ-15 НК.С62) спричинене виділенням під час напилення 

покривів дисперсних фаз боридів, нітридів та алюмінідів 

розміром не більше 50 нм, що забезпечує дисперсійне зміцнення 

покривів. Маючи природну пористість, напилені покриви добре 

втримують на шліфованій поверхні мастило, тому можуть 

працювати в умовах недостатнього мастильного забезпечення. 

Останнім часом в Інституті працюють над одержанням 

зносотривких покривів на титанових сплавах з використанням 

дифузійного насичення поверхні в контрольованих газових 

середовищпх для підвищення довговічності деталей вузлів тертя 

авіаційної техніки, медичних імплантатів тощо; досліджують 

механізм трибокорозії металів, зокрема у наводнювальних 

середовищах. 

Вивчають механізм зношування різального і породоруйнівного 

інструменту та розробляють методи підвищення його довговіч-

ності науковці Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля 

НАН України. 

Окремі аспекти проблеми довговічності трибоспряжень 

вивчають і в інших наукових і навчальних закладах України. 

Відзначимо, зокрема, наукову школу Хмельницького національ-
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ного університету (А. Г. Кузьменко, В. Г. Каплун, С. Г. Косто-

гриз, В. В. Шевеля, О. В. Диха та інші). Зусилля цієї школи 

спрямовані на вивчення фізико-хімічних процесів тертя та 

зношування елементів трибоспряжень і розроблення методів 

оцінювання роботоздатності таких вузлів машин, створенні 

прогресивних технологій зміцнення матеріалів; дослідження 

взаємодії контактних пар за умов номінальне нерухомого 

фрикційного контакту; вивчення фізико-хімічних аспектів 

механіки тертя та зносотривкості твердих тіл, зокрема впливу 

процесів контактної взаємодії змащувальних середовищ на 

міцність пар тертя під час їх тривалого навантаження (фретинг-

втома, корозійне розтріскування). 
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УДК 539.3: 539.538 

Чернець М. В., 

Жидик В. Б., Чернець Ю. М. 

 

ДО ПИТАННЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНКИ  

ДОВГОВІЧНОСТІ ПІДШИПНИКА КОВЗАННЯ  

З ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ОВАЛЬНІСТЮ 

 

Підшипники ковзання знаходять достатньо поширене 

застосування у машинобудуванні. Відомо, що при виготовленні 

вала і втулки має місце мале відхилення їх контурів від 

ідеального у вигляді овальності, тригранності, чотиригранності. 

Числовий розв’язок такої складної трибоконтактної задачі про 

дискретно-інтервальну взаємодію елементів підшипника з 

некруглістю за змінних внаслідок зношування умов контакту у 

кожному оберті вала є тривалим у часі. Тривалість обчислень є 

прямо пропорційною величині інтервалу дискретизації контуру 

вала та числу його обертів до допустимого зношування втулки. 

Тому з метою зменшення часу для розв’язку цієї трибо-

контактної задачі використано стабілізацію параметрів контакту 

протягом певного блоку циклів взаємодій (числа обертів) вала з 

овальністю 2 його контуру. У зв’язку з цим необхідною є оцінка 

точності розв’язку за умов блочно-інтервальної взаємодії при 

різних розмірах блоків. 

У результаті числового розв’язку задачі за овальності 2 = 0, 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4 мм при реалізації однообластевого чи одно-дво-

областевого контакту співдотичних деталей підшипника 

встановлено, що величина B блоку виявляє вплив (табл.) на 

зниження його ресурсу (обертів n2* вала при допустимому 

зношуванні втулки 0,3 мм).  
  

2, мм B, об n2* , об 

0,4 

1 1291990 0,000 % 

12 1291976 0,001 % 

720 1291267 0,056 % 

7200 1284795 0,560 % 

72000 1220206 5,883 % 

0,3 
1 1219510 0,000 % 

12 1219500 0,001 % 
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720 1218793 0,059 % 

7200 1212322 0,593 % 

72000 1147761 6,251 % 

0,2 

1 1226752 0,000 % 

12 1226600 0,013 % 

720 1225746 0,082 % 

7200 1219153 0,623 % 

72000 1154477 6,260 % 

0,1 

1 1047977 0,000 % 

12 1047963 0,001 % 

720 1047258 0,069 % 

7200 1040788 0,691 % 

72000 977400 7,221 % 

0 

1 982501 0,000 % 

12 982500 0,000 % 

720 981779 0,074 % 

7200 975313 0,737 % 

72000 911708 7,765 % 
 

Отже, пропорційно зростанню розміру блоку взаємодій 

спостерігається приблизно пропорційне зростання похибки 

точності розв’язку. Натомість тривалість числового розв’язку 

задачі зменшується прямо пропорційно зростанню розміру блока, 

що в інженерній практиці є суттєвим позитивним фактором. При 

пришвидшенні обчислень у 50 000 разів зниження точності 

розв’язку не перевищуватиме 5 %. 
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УДК 621.891 

Аулін В. В. 

 

УЗАГАЛЬНЕНІ ОЗНАКИ ЗДАТНОСТІ МАТЕРІАЛІВ 

ТРИБОЕЛЕМЕНТІВ І РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩ ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

 

У замкнених трибосистемах (ТС) еволюція їх розвитку 

безпосередньо приводить до врівноважного стану, але у відкритих – 

можливі два класи еволюційних процесів: часова еволюція, яка 

приводить до рівноважного або нерівноважного стаціонарного 

стану; еволюція через послідовність нерівноважних стаціонарних 

станів за рахунок зміни керуючих параметрів. 

Еволюція відкритих ТС може привести або до їх деградації, 

або самоорганізації з виникненням більш складних і більш 

удосконалених структур. Самоорганізація є єдиним позитивним 

результатом еволюції ТС. Вона має різні форми прояву і для її 

вивчення і реалізації передбачаються певні ознаки (критерії), та 

принципи активізації властивостей ТЕ і робочого середовища, 

які спрямовують ТС на створення необхідних умов функціо-

нування. 

Складність і багатогранність проявів тертя і зношування 

свідчить про те, що їх процеси не можна описати простим 

фундаментальним законом. Їх дослідження потребує 

комплексного, передусім системно-спрямованого підходу, в якому 

поєднуються фундаментальні положення трибології з побудовою 

на цій основі узагальнених залежностей для розв’язання 

практичних задач триботехніки. При цьому доцільно використати 

досягнення трибологічної фізики і синергетики для обґрунтування 

процесів самоорганізації матеріалів трибоелементів (ТЕ) та 

робочого середовища, а отже, підвищення зносостійкості ТС. 

Всі види трансформації і руйнування в ТС можна поділити на 

дві групи: нормальні теоретично неминучі, але практично 

допустимі процеси зношування (режим самоорганізації), і 
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неприпустимі явища пошкоджуваності, що виникають при 

порушенні умов самоорганізації. 

Через різноманітність і багатогранність умов протікання 

зовнішнього тертя створюються можливості виникнення великого 

спектру станів самоорганізації, що забезпечують належний 

рівень зносостійкості та надійності ТС. Процеси при терті 

виникають і розвиваються в результаті двох основних явищ: 

активації вільної енергії ТС та її пасивації. 

Зазначимо, що процеси самоорганізації ТС характеризуються 

мінімальними енергетичними втратами і різким підвищенням 

зносостійкості. При деяких формах самоорганізації при терті в 

машинах практично реалізується беззносність спряжень деталей. 

Важливе значення мають процеси самоорганізації при 

технологічній зміцнювальній та модифікуючої обробки робочих 

поверхонь деталей. Оптимальні технологічні параметри сприяють 

такій якості оброблюваних поверхонь, які будуть характеризу-

ватися мінімальною інтенсивністю зношування та оптимальним 

коефіцієнтом тертя в процесі припрацювання та експлуатації. 

Систематизація, аналіз і опис загальних механізмів і умов само-

організації технічних ТС є основою для побудови трибологічної 

теорії цих процесів і розробки науково-обґрунтованих методів 

підвищення їх зносостійкості, а отже, і надійності. 

Здатність до самоорганізації характерна всім матеріалам ТЕ 

та робочим середовищам через властиву їм спонтанну 

активність, яка проявляється лише при наявності певних ознак 

та умов. Тоді порядок у ТС, що характеризує стійкі структури 

матеріалів ТЕ та робочих середовищ, змінюється також спонтанно. 

При цьому організованість ТС може підвищуватися як за рахунок 

її внутрішніх властивостей, так і унаслідок зовнішніх керуючих 

дій, а їх синергетична спрямованість полягає у самоузгодженості 

функціонування ТС за рахунок внутрішніх зв’язків із зовнішнім 

середовищем. При цьому припускається поява сильних функціо-

нальних зв’язків між всіма складовими ТС, на що указує нелінійна 

нерівноважна термодинаміка при досягненні критичного рівня 
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виробництва ентропії. Але рушійні сили самоорганізації і шляхи 

впорядкування при критичних переходах у термодинаміці не 

конкретизуються. Разом із тим виявляється, що надзвичайно 

різноманітні і не зв’язані між собою явища, що відбуваються в ТС 

можуть регулюватися декількома узагальними ознаками 

самоорганізації. 

Найбільш характерними з них, що визначають можливість 

спонтанного або еволюційного переходу ТС на новий рівень 

організації є такі: необоротність, відкритість, нерівноважність, 

нелінійність, флуктуаційність, нестійкість, когерентність, диси-

пативність, складність. В узагальнених умовах реалізації 

самоорганізації зазначені складові відіграють роль основних 

синергетичних компонентів. Розглянуто зміст кожного із цих 

компонентів та з’ясовано їх роль в умовах функціонування ТС і 

розвитку явищ самоорганізації. 

Таким чином, самоорганізацію можна трактувати як 

морфогенез складного, тобто багатокомпонентність нелінійних і 

нерівноважних ТЕ, що зазнають у взаємодії із зовнішнім 

середовищем низку якісних спонтанних перебудов структури і 

зміни поведінки. Чим складніше ТС, тим більше в ній виникає 

біфуркаційних переходів, а отже, і більш багатоваріантна її 

поведінка. Сукупність ознак здатності ТС до різних форм 

самоорганізації та умови реалізації є трибофізичною основою 

забезпечення та підвищення зносостійкості ТС й врахування 

тертя як дисипативного процесу. 

Використання уявлень про структурну пристосованість, 

самоорганізацію і саморегулювання в ТС не тільки створює 

можливості проникнення у фізичну природу тертя як фунда-

ментального явища, але і відкриває перспективи побудови 

загальної і несуперечливої теорії тертя. 
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УДК 621.431 

Ивщенко Л. И., Цыганов В. В. 

 

ПОВЫШЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ  

МАТЕРИАЛОВ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ 

ОПТИМИЗАЦИЕЙ МНОГОФАКТОРНОГО 

ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 

 

При контактном взаимодействии на основе синергетических 

принципов формируются особые диссипативные структуры, 

способные преобразовывать внешнюю механическую энергию 

во внутреннюю энергию деформационных процессов, что 

сопровождается уменьшением вероятности разрушения и дает 

возможность разработать технологические мероприятия 

повышения износостойкости трибосопряжений.  

Большая часть деталей трибосопряжений работает в условиях 

сложного динамического нагружения связанного с вибрациями, 

действующими в разных направлениях, что влияет на нестабильные 

синергетические процессы и усложняет сопоставимость резуль-

татов исследований, полученных различными авторами. Опреде-

ление закономерностей и разработка условий формирования 

износостойкого поверхностного слоя деталей трибосопряжений 

должны производиться на основе анализа величины износа и 

состояния поверхности с учетом реального вида нагружения.  

Исследования, проведенные в условиях трехмерного 

нагружения (удар и проскальзывание в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях) на образцах различных 

сталей и сплавов: ВТ20, 40Х, ХТН-61, 60С2А показывают, что 

повышенному износу подвержены образцы с однородным по 

прочностным свойствам поверхностным слоем. Увеличение 

амплитуды поперечных проскальзываний способствует образо-

ванию более однородного поверхностного слоя, уменьшению 

его прочности, достижению более равномерного рельефа 

поверхности. Однако величина корреляции между износостой-
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костью и степенью однородности поверхностного слоя 

существенно отличается и зависит как от динамики нагружения, 

так и от свойств материала.  

При этом зависимость объемной интенсивности изнашивания 

от амплитуды поперечных проскальзываний является 

нелинейной и ее характер для различных металлов существенно 

отличается. Увеличение амплитуды поперечных проскальзываний 

более определенного предельного значения не приводит к росту 

объемной интенсивности изнашивания. Чем более износостойким 

в условиях опытов является материал, тем меньше величина 

предельной амплитуды поперечных проскальзываний – материал 

быстрее «приспосабливается» к изменению условий сложного 

трехмерного нагружения связанных с наличием поперечных 

проскальзываний.  

Исследования изменения физико-механических свойств 

поверхностного слоя изношенных образцов трибометрическими 

методами сканирования индентором показали существенное 

изменение структурного состояния. Связано это предполо-

жительно с тем, что сложный характер нагружения приводит к 

изменению интенсивности процесса возвратно-поступательного 

движения дислокаций и связанного с ним развития 

микроповреждений металла, которое определяется структурным 

состоянием материала. Повышение амплитуды поперечных 

проскальзываний до определенного предела способствует образо-

ванию уровня внешних напряжений, необходимых для действия 

механизма ротационной пластичности в анализируемых 

структурах. В результате образуется поверхностный слой с более 

равномерной текстурой, снижается его прочность, что сопро-

вождается повышением износа. Трение с трехмерным 

нагружением при амплитудах поперечных проскальзываний 

близких к предельным приводит к перестройке структуры 

поверхностного слоя в энергетически выгодную для данных 

условий нагружения и снижению интенсивности изнашивания.  
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Представленные закономерности износа различных материалов, 

трансформации структуры и особенностей структурного 

состояния, деформированных при трении поверхностных слоев 

металла при сложном динамическом нагружении, позволяет 

установить связь между структурой и свойствами, в том числе 

износостойкостью материала, открывает возможности выбора 

материалов и оптимальных режимов их эксплуатации.  

  



25 

УДК 621.787.669 

Стечишин М. С.,  

Білик Ю. М., Дзюб О. Г. 

 

ОЦІНКА КАВІТАЦІЙНО-ЕРОЗІЙНОЇ  

ЗНОСОСТІЙКОСТІ КАРБІДНИХ ДИФУЗІЙНИХ 

ПОКРИТТІВ 

 

Для визначення кавітаційно-ерозійної стійкості найбільшого 

поширення дістали установки з магнітострикційним вібратором 

(МСВ), ударно-ерозійні стенди (УЕС) та гідродинамічні труби 

(ГТ). При цьому здебільшого кавітаційна стійкість матеріалів 

визначається за втратами маси або об’єму за 1…3 год 

проведення випробувань. Недоліком такого способу є те, що 

структура і фазовий склад змінюються по товщині покриття і, 

відповідно, змінюються втрати маси. Так, при кавітаційному 

зношуванні сталі 38ХМЮА після газового азотування, швидкість 

руйнування -фази при випробуванні на УЕС складає 

60...65 мг/год, нітридної зони – 5 мг/год і -фази – 2 мг/год. 

Дослідження на установці з МСВ також показали, що швидкість 

кавітаційного зношування карбідних покриттів залишається 

постійною лише до границі карбідної складової з зоною 

легованого матеріалу, а далі різко зростає і наступає зона 

катастрофічного руйнування поверхні. Отже, оцінка кавіта-

ційної зносостійкості покриттів повинна включати оцінку 

зносостійкості його структурних складових, що дає можливість 

оптимізувати структуру покриття, збільшенням вмісту і глибини 

залягання кавітаційно-стійких фаз. 

Завданням цього дослідження є оцінка впливу структурних 

фазових складових покриття на кавітаційно-ерозійну зносо-

стійкість, підвищення достовірності і точності оцінки довговіч-

ності термодифузійних покриттів.  

Поставлене завдання вирішується тим, що оцінка довговіч-

ності проводиться не за втратами маси або об’єму, а за швидкістю 

руйнування структурних складових покриття:  
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1( ) /p i im m S      ; (1) 

1( ) /p i iV V S      , (2) 

 

де 1 ii mm ; 1 ii VV  – втрати, відповідно, маси або 

об’єму зразка (мг, мм
3
) за час проведення випробувань  , год з 

одиниці поверхні зразка S, см
2
. 

Крім того, паралельно потенціостатом знімають залежність 

потенціал – час випробувань (   ). Руйнування кожної 

структурної складової характеризується постійним значенням 

швидкості руйнування p  і потенціалом  , а їх різкі коливання є 

свідченням повного руйнування покриття і початком руйнування 

основного металу. Час від початку проведення випробування до 

моменту різкої зміни швидкості руйнування p , яка виявляється 

на кривій p   служить оцінкою довговічності покриття д , 

що уточнюється за кривою   . 

Дослідження хромованих у порошках зразків сталі 45 і сірого 

чавуну СЧ20 на установці з МСВ в 3-відсотковому розчині 

хлориду натрію показали, що в початковий період швидкість 

руйнування зростає, далі впродовж певного часу залишається 

постійною внаслідок рівномірного руйнування карбідної зони 

покриття. При руйнуванні карбідної зони швидкість різко 

зростає, так як руйнування зони легованого матеріалу проходить 

шляхом локалізації мікроударного навантаження на дефектах у 

вигляді пор, включень і через це поширюється в глибину покриття, 

що поряд із підвищенням швидкості викликає й нерівномірність 

руйнування. 

Нерівномірність руйнування карбідної зони покриття 

фіксується на кривій потенціал – час кавітації (   ) різкими 

коливаннями потенціалу (рис. 1). 
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Рис. 1. Кінетика зміни потенціалу хромованого покриття  

в 3-відсотковому розчині хлориду натрію (сталь 45,  

товщина карбідної зони hсл = 91 мкм). 
 

Покриття з різною товщиною карбідної зони мають різні 

швидкості руйнування p . Так, при товщині карбідної зони на 

сталі 45 hсл = 35; 91; 114; 123,5 мкм, встановлена швидкість 

руйнування, відповідно, сягала p = 2,9; 1,5; 20 і 2,7 мг/см
2
год, а 

довговічність визначена за цими залежностями становила: 200; 

300; 340; 360 хв, відповідно. Із використанням залежностей 

потенціал – час випробувань (   ), які отримували безпо-

середньо в процесі кавітаційного руйнування зразків, маємо 

уточнені значення довговічності, а саме: 242; 306; 340 і 353 хв, 

відповідно. 
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УДК 621.891 

Сорокатий Р. В., Писаренко В. Г. 

 

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН  

І ПРОЦЕСИ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ 

ТРИБОСИСТЕМИ «СТВОЛ – КУЛЯ» 

 

Представлено дослідження основних факторів, що впливають 

на процеси накопичення трибопошкоджень внутрішньої поверхні 

ствола стрілецької зброї, як трибосистеми, що піддається 

динамічному впливу високих тисків, температур і механічному 

впливу кулі, що рухається з натягом у каналі ствола в умовах 

високошвидкісного тертя. Характеристики полів напружень 

визначалися з урахуванням динамічних ефектів, що відбуваються в 

умовах високих швидкостей ковзання і враховували зміну 

коефіцієнта тертя, як функції швидкості ковзання.  

Для оцінки напружено-деформованого стану, що виникає під 

час руху кулі в каналі ствола нарізної зброї, використано модуль 

чисельного аналізу Explict Dynamics з вирішувачем AUTODYN 

пакету ANSYS.  

Для врахування особливостей процесів, що відбуваються в 

умовах високошвидкісного тертя, в розрахунковій моделі як 

модель тертя взято узагальнену модель Кулона-Амонтона з 

урахуванням ефекту Штрибека, яка враховує зміни коефіцієнта 

тертя від швидкості ковзання. Адекватність розрахункової моделі 

оцінювалась за результатами контрольних випробувань, визна-

чення швидкості вильоту кулі з каналу ствола. Похибка в 

розрахунковому і експериментальному значеннях швидкостей 

склала 1 %. 

Аналіз результатів розрахунку напружено-деформованого 

стану під часу руху кулі по каналу ствола, показав, що першо-

причиною утворення мозаїчного характеру розподілу напружень 

поверхневого шару каналу ствола є динамічний характер 

взаємодії кулі зі стволом, а не часткове оплавлення і перенесення 
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матеріалу оболонки кулі на різні ділянки поверхні каналу ствола 

і внаслідок цього зміни коефіцієнта тертя.  

У процесі теплового удару різка зміна температури тіла 

відбувається лише у досить тонкому приповерхневому шарі, що 

прилягає до внутрішньої поверхні.  

Аналіз впливу температурної дії на напружено-деформо-

ваний стан каналу ствола до періоду часу, що передує моменту 

вильоту кулі з каналу ствола показує, що тепловий удар 

викликає коливальні деформаційні процеси. 

Результати розрахунків показали, що головною складовою, 

яка вносить вклад в коливальні деформаційні процеси, які 

виникають у стволі від температурної дії, є осьові деформації, що 

значно перевищують деформації, які виникають у радіальному 

напрямку.  

Явище теплового удару викликає в середині ствола 

стрілецької зброї коливальні деформаційні процеси. Абсолютні і 

відносні коливання деформацій носять чітко виражений 

згасаючий характер значень амплітуд. Як наслідок коливань 

деформацій, напруження, що виникають у середині ствола, також 

носять коливальний характер, хоч і менш виражений. Такі 

коливальні процеси деформацій і напружень вносять додатковий 

вклад у багатофакторний процес накопичення пошкоджень. 

Результати розрахункового аналізу впливу тиску порохових 

газів на процеси, що відбуваються в середині ствола стрілецької 

зброї під час одиночного пострілу показують, що внаслідок 

ударної дії відбуваються інтенсивні деформаційні процеси 

стінок ствола і, незважаючи на знакозмінний характер напружень, 

у приповерхневому шарі ствола переважають напруження розтягу.  

Так як трибосистема «ствол-куля» працює в умовах високо-

швидкісного тертя в розділі проведено дослідження залежності 

коефіцієнта тертя від швидкості ковзання на поведінку та умови 

функціонування трибосистеми.  

Як розрахункову модель тертя прийнято узагальнену модель 

Кулона-Амонтона з урахуванням ефекту Штрибека, яка дозволяє 
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врахувати зміни коефіцієнта тертя від швидкості відносного 

ковзання: 
V

dSd e)(  , 

де d  – динамічний коефіцієнт тертя; S  – коефіцієнт тертя 

спокою; V  – відносна швидкість ковзання в точці контакту;   – 

показник ступеня. 

На основі аналізу процесу руху кулі по каналу ствола в 

розділі показано, що до моменту часу 11E · 10
-0,4

 с закінчується 

період повного врізання кулі в нарізи ствола, що відповідає 

швидкості ковзання близько 120 м/с. 

Отже, ствол піддається мінімальним навантаженням у тому 

випадку, коли до моменту повного врізання кулі в нарізи ствола 

коефіцієнт тертя з урахуванням фактичної швидкості ковзання 

досягне мінімального значення і вийде на стаціонарний режим. 

Преважаючим фактором, який впливає на напружено-

деформований стан трибосистеми «ствол-куля» і, відповідно, на 

процеси накопичення пошкоджень і зносу ствола, є швидкість 

зменшення коефіцієнта тертя від значень статичного до значень 

динамічного і виходу коефіцієнта тертя на стаціонарний режим. 

Таким чином, критерієм оцінки ефективності використання мате-

ріалів, технологічних процесів нанесення покриттів, термообробки 

та інших способів підвищення зносостійкості ствола стрілецької 

зброї може слугувати швидкість зміни коефіцієнта тертя, а 

кількісною оцінкою критерію – коефіцієнт  . 
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УДК 629.4:620.193 

Артемчук В. В. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ  

ТА РЕСУРСУ ДЕТАЛЕЙ РУХОМОГО СКЛАДУ 

 

Однією з пріоритетних задач Укрзалізниці є розробка та 

впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій. 

Оновлення рухомого складу та модернізація існуючого парку 

відбувається малими темпами, що змушує шукати шляхи 

продовження ресурсу локомотивів та вагонів. Одним із методів 

підвищення ресурсу рухомого складу є вдосконалення та 

розробка сучасних методів ремонту та відновлення зношених 

деталей рухомого складу. Серед багатьох відновлюючих методів 

широке застосування знайшло наплавлення. Це можна пояснити 

низкою відомих переваг вказаного методу. У той же час 

можливості будь-якого методу мають обмеження за технічними 

або економічними показниками.  

На сьогодні технології ремонту передбачають відновлення 

зношених деталей одним суцільним шаром. Однак, на нашу думку, 

одним із перспективних напрямів розвитку ремонтного вироб-

ництва є відновлення деталей шаруватими покриттями. Застосу-

вання шаруватих покриттів розвинене лише в мікроелектроніці, 

при нанесенні захисних та декоративних покриттів, а на 

залізничному транспорті вони не застосовувались. Це 

обумовлено, імовірно тим, що дослідження велися відносно 

субмікрошарів, тобто розглядалась структура на рівні зерна. Що 

стосується шарів, загальна товщина яких складає декілька 

міліметрів, то таких досліджень набагато менше, і як вже 

вказувалось, ці дослідження не велися для залізничного 

транспорту, а також у літературі щодо цього питання можна 

зустріти суперечливі результати. Враховуючи наведене вище, 

нами було розроблено технологію шаруватого наплавлення. Як 

головні вихідні параметри було обрано ресурс наплавлених 
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деталей, як функцію зносостійкості, та собівартість процесу. 

Наплавленню піддавали деталі автозчепного пристрою, п’ятник, 

підп’ятник та ковзуни. Цікавими виявилися структурні, та 

трибологічні особливості наплавлених шарів металу. Дослідження 

структури та фазового складу наплавлених шарів проводили на 

темплетах, що були вирізані з елементів візків локомотивів. 

Металографічні дослідження на оптичному мікроскопі 

показали, що структура зразка (при тришаровому наплавленні) 

феритно-перлитна (перший шар), переважно феритна (другий 

шар), аустенітно-мартенситна (третій, верхній шар). У другому 

шарі ферит мав мілкодисперсну структуру, з кутами 

розорієнтування зерен – до 22° та неметалеві сферичні включення 

темного кольору. Малий розмір зерен та значне їх розорієнтування 

для маловуглецевих малолегованих шарів забезпечує необхідну 

міцність та в’язкість. Дослідження тонкої структури дозволило 

виявити густину дислокацій на рівні 10
12

…10
14

 см
 -2

. Також важли-

вим є те, що підібрані наплавлені шари забезпечували твердість 

250 та 280…300 НВ, відсутність гарячих та холодних тріщин та 

інших дефектів.  

Впливати на структуру відновлювальних шарів можна за 

допомогою використання різних матеріалів або змінюючи 

режими технологічного процесу, або комбінуючи обидва 

варіанти. Наплавлення підібраними за розробленою технологією 

шарами дає можливість отримувати нові механічні властивості 

відновлених деталей із точки зору зростання їх ресурсу. Відомо, 

що для забезпечення очікуваних фізико-механічних властивостей 

наплавлених шарів необхідно забезпечити мінімальну товщину 

проплавлення попереднього шару, а також мінімальну 

тривалість контактування твердої та рідкої фаз при наплавленні. 

При з’єднанні металів, особливо різнорідних, зокрема загальних 

умов зварювання, треба враховувати додаткові фактори, які 

визначають вибір способу та режиму наплавлення. До таких 

факторів можна віднести: можливу появу та розвиток у зоні 

сплавлення інтерметалевих часток; наявність поля залишкових 
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напружень, які виникають за рахунок різниці теплофізичних і 

механічних властивостей металевих шарів; виникнення зони 

змінного складу між основним металом і першим шаром, а 

також між іншими шарами, яке зумовлене процесами фізико-

хімічної взаємодії на границі сплавлення. 

Взаємодія поверхонь при терті твердих тіл призводе до пружно-

пластичних деформацій поверхневих шарів, які можуть досягати 

граничних значень, змінюючи фізичні та механічні властивості 

матеріалів, їх структуру та характер протікання процесів. 

Проведені експерименти показали, що наплавлені за розроб-

леною технологією зразки мають зносостійкість у 2,5…4 рази 

вище, у порівнянні з вихідним матеріалом. Це можна пояснити 

тим, що на пластичну деформацію впливає рух дислокацій у 

певних крісталографічних площинах і напрямах. При зміні знаку 

навантаження (напружень), дислокації починають рух у 

зворотному напрямі, тим самим викликаючи зворотну течію і 

петлю гістерезису. Це явище називають ефектом зворотності і 

пов’язують із ефектом Баушенгера, величина якого залежить від 

амплітуди деформації. Зворотний рух дислокацій призводить до 

зародження точкових дефектів типу вакансій. Поява мікропо-

рожнин сприяє появі і розвитку мікротріщин, які, у свою чергу, 

призводять до руйнування матеріалу. На інтенсивність процесу 

зворотно-поступального руху дислокацій і пов’язаного з ним 

розвитку мікропошкоджень матеріалу впливає структура 

матеріалу, яка залежить від величини та характеру навантаження, а 

також від попередньої термічної обробки. Застосування 

розробленої технології отримання відновлювальних шарів 

дозволяє стримувати зростання, вільне переміщення та об’єднання 

дефектів і таким чином значно зменшити зношення деталей, що, у 

свою чергу, дозволяє підвищити ресурс механічної частини 

рухомого складу. 
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УДК 621.891 

Диха О. В.,  

Вельбой В. П., Вичавка А. А. 

 

ТРИБОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ  

ДИСКРЕТНО ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХОНЬ 

 

Випробування на зношування можуть виконуватися з різною 

метою, зокрема: якісне порівняння матеріалів на зношування; 

вивчення механізму і виду зношування; визначення параметрів 

моделей, що описують кількісні закономірності процесу. 

Відомі методи трибологічних випробувань і способи 

підвищення зносостійкості деталей пар тертя ґрунтуються на 

оптимізації експлуатаційних властивостей контактних поверхонь і 

умов їх мащення з урахуванням умов роботи рухомого спряження. 

Одним із перспективних і технологічно реалізованих способів 

зменшення зносу деталей є дискретне зміцнення поверхні деталі 

електромеханічною обробкою. 

Метою роботи є дослідження впливу однобічного і 

двобічного електромеханічного обкатування циліндричної 

поверхні деталі типу  вала твердосплавним роликом, технологія і 

режими якого представлені в роботі, на зносостійкість зміцненої 

поверхні і зношування спареного з валом вкладиша. 

Для дослідження представлені три зразки зі сталі 40Х, які 

відрізнялися тим, що 1-й зразок не піддавався зміцненню і 

використовувався для порівняння зносостійкості його поверхні 

твердістю 23 НRC з іншими зразками за однакових інших умов 

тертя. Другий зразок піддавався електромеханічному обкату-

ванню твердосплавним роликом на токарно-гвинторізному 

верстаті з кроком правої подачі 1,75 мм. Третій зразок також 

піддавався електромеханічному обкатуванню за тих же умов 

спочатку у напрямі правої, а потім у напрямі лівої подачі з 

однаковим кроком. 
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Таким чином, на поверхнях 2-го і 3-го зразків формувалась 

різна топографія і щільність дискретно зміцнених зон, а відповідно, 

і напруженого стану поверхні. Перед випробуванням на 

зносостійкість обкатані зразки обточували до стану гладкої 

поверхні Ø24 мм, оскільки після обкатування були чітко виявлені 

канавки втискання ролика глибиною до 0,5 мм і відповідні 

напливи витісненого з них металу. Випробування зносостійкості 

зразків проводили на лабораторній установці для дослідження 

трибологічних властивостей конструкційних і мастильних 

матеріалів за схемою пари тертя «циліндр – кулька». Мащення 

здійснювалось маслом Castrol 10W-40 (67 %) з камери, 

прикріпленої на кронштейні, фетровою щіткою, яка дотикалася 

до поверхні досліджуваного зразка, що обертався з частотою 

340 об/хв. Кулька діаметром 12,7 мм зі сталі ШХ15 нерухомо 

закріплена в повзуні, встановленому між напрямними з 

можливістю притискання кульки до зразка силою 50 Н. 

Випробування на зносостійкість кожного зразка проводили 

протягом 3-х годин із періодичним вимірюванням ширини сліду 

стирання поверхні зразка мікроскопом МБС-10 через кожні 

30 хв. 

Аналіз фрактографії слідів стирання показав, що поверхня 

стирання не зміцненого зразка має чітко видимі безперервні 

лінії в напрямі шляху тертя, а на поверхні слідів стирання 

дискретно зміцнених зразків проявляються локальні кратери, 

зумовлені очевидно вириванням окремих зон, що відрізняються 

механічними властивостями і напруженим станом. Щільність і 

розміри кратерів поверхні стирання зразка, що піддавався 

двобічному обкатуванню значно більші, ніж на поверхні зразка, 

який піддавався однобічному обкатуванню. 

Вплив топографії дискретно зміцненої поверхні вала на 

зношування спареного вкладиша випробували за схемою тертя 

«циліндр – плоский вкладиш» з використанням пристрою для 

мащення, у якому випробувальний вкладиш, нерухомо закріплений 

до повзуна, притискався силою р = 75 Н до дискретно зміцненої 
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поверхні зразка, що обертався з частотою n = 340 об/хв за умови 

мащення оливою ол Castrol 10W-40 (67 %). 

Випробувано вкладиші у формі прямокутних пластин 

шириною 14 мм і товщиною 2…4 мм з технічно чистого 

алюмінію А85, латуні Л63, антифрикційного матеріалу корінних 

вкладишів двигуна автомобіля і вуглецевої сталі 20. Оскільки за 

вказаних умов спостерігалось інтенсивне зношування вкладишів 

із кольорових металів, то слід стирання кожного вкладиша 

вимірювали тричі через 10 хв тертя. Шлях тертя за 10 хв 

випробувань складав 25,5 м, за 20 хв – 51 м, за 30 хв – 76,5 м. 

Ширину b сліду стирання сталевого вкладиша вимірювали 

мікроскопом МБС-10, а інших вкладишів – штангенциркулем 

Digtal caliper з електронним дисплеєм. Встановлено, що 

зношування вкладишів практично не залежить від топографії 

зміцненої поверхні спареного зразка, а відхилення розмірів слідів 

стирання знаходиться в межах похибки вимірювання. Встановлено 

прямо пропорційну залежність зносу від твердості матеріалу 

вкладиша: чим більша твердість, тим менша величина зносу. За 

даних умов випробування знос вкладиша з алюмінію А85  після 

30 хв тертя більше, ніж у 4 рази перевищує знос вкладишів із 

латуні Л63 і матеріалу корінних вкладишів колінчастого вала 

двигуна автомобіля. 
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Каплун В. Г., Машовець Н. С. 

 

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ АЗОТУВАННЯ  

ТИТАНУ ТА ЙОГО СПЛАВІВ У ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ 

 

Титан та сплави на його основі мають широке застосуванні в 

авіації, ракетобудування, машинобудуванні, хімічній та харчовій 

промисловості, медицині тощо. Вони мають унікальні фізичні, 

хімічні та технологічні властивості, характеризуються високою 

міцністю та корозійною стійкістю. Проте титанові сплави мають 

схильність до контактного схоплювання з іншими матеріалами, 

що обмежує їх використання у вузлах тертя механізмів і машин. 

Тому питання модифікації поверхневих шарів титану для роботи в 

умовах фрикційної взаємодії є актуальним. Існує велика кількість 

методів модифікації поверхні титану і його сплавів, серед яких 

одним із перспективних є азотування у тліючому розряді. 

Обробка поверхні азотуванням у тліючому розряді забезпечує 

отримання азотованих шарів із наперед заданою структурою і 

властивостями. Це дає змогу отримати необхідні трибологічні 

характеристики при застосуванні титанових сплавів. 

В останній час існує зацікавленість до обробки титанових 

сплавів при низьких температурах (500-700 °С), які відповідають 

температурам старіння. Ця технологія дозволяє зберігати вихідні 

фізико-механічні властивості титану і його сплавів. При проведені 

азотування при температурах вище  поліморфного 

перетворення відбувається зміна властивостей внутрішньої 

структури титанового сплаву за рахунок росту кристалічних зерен 

серцевини. Унаслідок високотемпературного процесу погір-

шуються і трибологічні властивості титанових сплавів. Нітридна 

плівка, що утворюється при високотемпературному азотуванні на 

поверхні металу розтріскується і сколюється при механічних 

контактних навантаженнях і значно прискорює зношування. 
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Процесом азотування в тліючому розряді можна керувати за 

допомогою технологічних факторів, які знаходяться між собою 

в складній і мало дослідженій залежності, що не дозволяє повною 

мірою використовувати можливості цієї технології. Різними 

авторами було встановлено вплив окремих технологічних 

факторів азотування в тліючому розряді на властивості титану 

при постійних значеннях інших факторів. Проте не одержано 

математичних залежностей, що визначають взаємозв’язок цих 

факторів із фізико-механічними характеристиками азотованих 

шарів. 

Нами проведені широкі дослідження впливу технологічних 

факторів (температури (Т), тиску (Р) у вакуумній камері, часу 

дифузійного насичення () та об’ємного вмісту аргону в суміші з 

азотом) на фізико-механічні характеристики азотованого шару при 

низькотемпературному азотуванні титану та його сплавів, на 

основі яких одержані математичні формули, що описують 

залежності цих фізико-механічних характеристик від названих 

технологічних факторів. Наявність цих математичних залежностей 

відкриває можливості дня оптимізації процесу азотування в 

тліючому розряді з метою одержання екстремальних значень 

фізико-механічних характеристик. Досліджувались титан ВТ1-0 

і його сплави ВТ6 і ВТ8. Із метою скорочення кількості 

експериментів використовувався метод математичного планування 

експериментів, а саме 4-х факторний план 2-го порядку Хартлі, 

який характеризується високою економічністю. Технологічні 

параметри процесу азотування в тліючому розряді змінювалися 

в таких межах: температуру (Т °С) варіювали в межах 540-

700 °С, тиск (Р, Па) – 80-400 Па, час (, хв) – 20-240 хв, вміст 

аргону (Аг, %) – 0-96 %. Для визначення мікротвердості 

обробленої поверхні використовували мікротвердомір ПМТ-4 із 

навантаженням на індикатор Р = 0,5 Н. Внутрішню структуру 

основного матеріалу визначали на металографічному мікроскопі 

МІМ-10. Товщину дифузійного шару оцінювати за зміною 

мікротвердості на поперечних зразках. Рентгеноструктурний 
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аналіз проводили із використанням ковзаючого пучка відносно 

поверхні в кобальтовому К-випромінюванні. Кут падіння 

первинного пучка відносно поверхні складав  1,74-10
-2
 рад. 

Наявність зміцнюючого покриття досліджувалось за допомогою 

рентгено-структурного аналізу поверхні азотованого титанового 

сплаву. У результаті досліджень сплаву ВТ8 виявлено на поверхні 

дифракційні піки -нітриду ТiN (200) та (111), а також -Ті (100). 

У той час, як вихідний сплав складався з -Ті (101) та (002), і -

Ті (101). 

Азотований шар на поверхні зразків включає тонку нітридну 

зону, яка проявляється на мікрошліфах у вигляді тонкої смуги 

ярко-білого кольору (товщиною до 1 мкм) і дифузійної зони, яка 

складається із твердого розчину азоту в титані. У процесі 

азотування титану та його сплавів на поверхні утворюється 

тонкий шар мононітриду ТіN (-фаза) і три різні модифікації 

-фази (і, 2, 3). Тому структура азотованого шару після 

охолодження до нормальної температури змінюється від поверхні 

до серцевини зразка наступним чином: Ti(N)+ 

Ti(N)Ti. 

Металографічним аналізом було виявлено зміну кристалічної 

структури титанового сплаву при різних режимах. Було 

встановлено, що з ростом температури збільшується розмір 

зерна кристалічної структури. При температурах старіння, 

структура азотованого шару мало відрізняється віл структури 

основи, і фазові межі між дифузійною зоною та основою не 

спостерігаються. Дослідження показали, що товщиною 

нітридної зони можна керувати за допомогою технологічних 

параметрів азотування в тліючому розряді і при певних їх 

значеннях нітридна зона відсутня або дуже мала. При підвищенні 

температури мікротвердість та товщина дифузійного шару росте у 

зв’язку зі збільшенням дифузійної рухливості атомів азоту 

металі. 

Тиск є одним із головних факторів при азотуванні в тліючому 

розряді. Тиск азоту в камері при постійному значенні 
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температури змінює величину кінетичної енергії іонів і впливає 

на глибину дифузії азоту в титанових сплавах. Лише при тиску 

400 Па мікротвердість не зростає з часом, це зумовлюється 

ростом активних іонів елементу, частина з яких з’єднуються в 

молекули азоту (рекомбінують) і не беруть участь у процесі 

дифузійного насичення. Високий тиск газового середовища 

знижує ефект катодного розпилення, бо зростає число зіткнень 

атомів з частинками газу, і тому є вірогідність повернення їх на 

поверхню катоду. 

Зменшення концентрації азоту в насичуючій суміші дає 

можливість отримати вищу мікротвердість та товщину 

дифузійного шару. Це зумовлено тим, що при азотуванні в 

насичуючій суміші з високою концентрацією аргону формується 

низький градієнт концентрації азоту на поверхні титанового 

сплаву. У результаті знижується інтенсивність утворення 

нітридів, які формують запорний нітридний шар, і азот із 

насичуючої суміші проникає на більшу глибину основного 

матеріалу. Тому є можливість отримати більш глибокий 

дифузійний шар. 

Таким чином, дослідження показали, що змінюючи техно-

логічні параметри ми можемо змінювати властивості поверхневого 

шару в широких межах. Найбільша товщина дифузійної зони 

досягається при високому вмісту аргону (96 %) та низькому тиску 

(80 Па), і з часом зростає. 
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УДК 681.891  

Кіндрачук М. В.,  

Панарін В. Є., Свавільний М. Є. 

 

КЕРУВАННЯ МІЖФАЗНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ  

У КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТЯХ, ЗМІЦНЕНИХ 

ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ, СТВОРЕННЯМ 

ДИФУЗІЙНОГО БАР’ЄРА 

 

З аналізу літературних даних розглянуто існуючі підходи до 

оцінки міжфазної взаємодії у масивних композиційних матеріалах 

із волокнистою формою зміцнювача. Зроблено висновки щодо 

області можливого застосування цих оцінок при переході до 

наноструктурних композиційних систем. Особливістю систем із 

нанорозмірними компонентами є неможливість свідомої 

організації хімічної взаємодії на міжфазній межі через малі розміри 

зміцнювача, наприклад, вуглецевих нанотрубок. Теоретично 

обґрунтовано необхідність та експериментально доведено 

можливість створення дифузійного бар’єру на міжфазній межі, 

який дозволить свідомо регулювати взаємодію нанорозмірних 

компонентів композиції з вуглецевими нанотрубками. 

Особливістю композиційних покриттів метал-вуглецевої 

нанотрубки (ВНТ) є мала товщина одностінних нанотрубок – це 

один атомний шар. Організувати контрольовану хімічну 

взаємодію на міжфазній межі практично неможливо тому, що один 

атомний шар вуглецевої нанотрубки швидко прореагує з 

утворенням карбіду. Ефект від зміцнення ВНТ пропаде.  

Вирішення проблеми оптимальної міжфазної взаємодії в компо-

зиційних покриттях метал – ВНТ можна шукати на шляху 

утворення дифузійного бар’єру між ВНТ та карбідоутворюючою 

металевою матрицею. Такий бар’єр можна створити з металів, 

які хімічно не взаємодіють із вуглецем і не розчиняються в 

ньому. Одним із таких металів є мідь. Має місце суто механічне 

зчеплення. Цей механізм зв’язку характеризується мінімальною 
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величиною сили когезії, але якщо мідь нанести тонким шаром, 

рівномірно вкривши всю поверхню ВНТ, тоді ефективність 

міжфазної взаємодії буде визначатися рівномірністю і щільністю 

заповнення простору між ВНТ металом матриці та його 

властивостями.  

 У роботі ВНТ було вирощено на підкладці з нітриду титану 

TiN із застосуванням методу CVD (Chemical Vapour Deposition) 

на установці іонно-плазмового напилення типу «Булат». 

Розташування ВНТ у просторі довільне, що передбачає відсутність 

анізотропії властивостей по товщині або вздовж поверхні 

композиційного покриття, що буде сформовано в подальшому.  

Мідь наносили тонким шаром на поверхні ВНТ у тій самій 

установці. Встановлено, що товщина вихідних ВНТ після 

плакуванням міддю зросла приблизно у 3-4 рази і становить 

150-200мкм. При цьому, форма ВНТ лишилася незмінною, що 

вказує на відсутність хімічної взаємодії між ними та міддю. 

Товщину шару міді можна регулювати в широкому діапазоні, 

змінюючи параметри плакування.  

Вибір металу для подальшого заповнення простору між 

плакованими ВНТ залежить від задачі, яку необхідно вирішувати. 

Наприклад, для надання високих триботехнічних характеристик 

в якості матриці доцільно обирати метали з високою 

зносостійкістю, твердістю, модулем Юнга. Якщо створювати 

композиційне покриття з високими різальними властивостями, 

треба обирати метали з високим модулем пружності, високою 

температурою плавлення і жароміцністю, або сплави на їх 

основі.  
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УДК 669.16 

Клименко Л. П., Андреев В. И. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 

 

Мощным фактором воздействия на структуру и износостой-

кость чугуна является управление термодинамическими про-

цессами формирования отливки на всем протяжении от момента 

загрузки шихты в печь до выборки отливки из формы и ее даль-

нейшего охлаждения. Общепризнанно, что качество металла, 

выплавленного в электропечи, значительно выше, чем выплав-

ленного в вагранке. Вакуумирование процессов выплавки и 

разливки еще более повышают качество изготавливаемых 

деталей. Большое влияние имеет также в какие формы 

заливается металл – в песчано-глинистые или в кокиль; как 

производится отливка – в стационарные формы, под давлением, 

центробежным или другими способами. Втулки из чугуна, 

имеющие один и тот же химический состав, но отлитые по 

разной технологии с различной выплавкой металла, будут иметь 

и совершенно различную структуру и свойства. Большое значение 

для формирования износостойкой структуры имеют термодина-

мические процессы в период кристаллизации и охлаждения 

отливки. В случае кристаллизации и охлаждения отливки в форме, 

без управления термодинамическими процессами, наблюдается 

ускоренное охлаждение в эвтектическом интервале температур и 

замедленное охлаждение в эвтектоидном интервале. Это 

неизбежно, т. к. при заливке металла в форму разность температур 

между металлом и изложницей значительная и происходит 

интенсивный теплообмен между отливкой и формой. По мере 

охлаждения отливки температурный перепад уменьшается, 

появляется воздушная прослойка между отливкой и изложницей и 

скорость охлаждения резко снижается. Это приводит к образо-

ванию в структуре одновременно и включений цементита и 
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включений феррита при крупнопластинчатом перлите. Для получе-

ния требуемой структуры необходимо медленное охлаждение в 

эвтектическом и ускоренное в эвтектоидном интервале температур. 

Решению этой задачи и будут посвящены следующие главы. 

Способ управления термодинамикой процесса кристаллизации и 

охлаждения отливки дает возможность получить структуру с 

оптимальной формой и размером графита и требуемой структурой 

металлической основы без применения какой бы то ни было 

дополнительной упрочняющей обработки и высокого легирования. 

Этот способ наиболее дешевый и дает стабильные результаты, что 

очень важно для получения втулок цилиндров форсированных 

дизелей. 

Кроме термодинамического воздействия на процессы 

кристаллизации и охлаждения возможно использование некоторых 

других физических методов воздействия. Так применение вибра-

ции сказывается на плотности и зернистости структуры, вакууми-

рование значительно улучшает свойства литого материала, 

воздействие радиации также влияет на служебные характеристики 

сплавов. 
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УДК 621.891:631.31 

Аулін В. В., Тихий А. А. 

 

КЕРУВАННЯ ВЕЛИЧИНОЮ І ХАРАКТЕРОМ  

ЗНОСУ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ 

МАШИН ЗМІНОЮ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО 

СТАНУ ҐРУНТУ 

 

Можливість керування процесами зношування робочих 

органів ґрунтообробних машин (РОГМ) при зміні напружено-

деформованого стану гетерофазного середовища ґрунту є 

головною метою наукових досліджень, направлених на 

підвищення зносостійкості РОГМ. 

Розподіл напружень у ґрунті в процесі його взаємодії з РОГМ 

недостатньо досліджені, у той час виникаюча картина 

напружень, ліній ковзання ґрунтових частинок і їх відривання 

від робочої поверхні РОГМ має велике значення для пояснення 

способів обробітку і отримання залежностей, що характеризують 

зміну щільності твердої фази ґрунту від основних параметрів 

РОГМ і фізико-механічних властивостей ґрунту. 

Отримані картини поля напружень у різних площинах дають 

можливість виявити зони концентрації найбільшого напруження 

середовища ґрунту, як видно з рис. 1 (а, б), найбільша 

концентрація напружень спостерігається в області прилеглій до 

носової частини та середини РЕ односторонньої лапи. 
 

  

а) б) 

Рис. 1. Картина поля напружень у горизонтальних (а) і 

вертикальних (б) площинах ґрунту перед різальними частинами 

односторонньої лапи 
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На відміну від взаємодії ґрунтового середовища з 

односторонньою лапою, коли задіяний пласт ґрунту менший за 

товщиною, у випадку взаємодії ґрунту з щілинорізом – товщина 

пласту ґрунту набагато більша і картина поля напружень зовсім 

іншого характеру (рис. 2).  

  
а) б) 

Рис. 2. Картина поля напружень в горизонтальних (а) і 

вертикальних (б) площинах ґрунту перед різальними частинами 

щілинорізу 

 

Значна концентрація напружень приходиться саме на область 

ґрунтового середовища, де діє долото щілинорізу (рис. 2 а) і 

відбувається сколювання пласту ґрунту. Після чого сколений пласт 

розрізається вертикальним РЕ, (рис. 2 б), тому найбільше 

напруження приходиться на його нижню частину і з набли-

женням до поверхні пласту ґрунту зменшується. 

Неоднаковий напружений стан ґрунту в зоні розпушування і 

зоні пружних і пластичних деформацій породжується відмінністю 

в характері переміщення структурних агрегатів, а отже і відмін-

ністю характеру і величини зношування робочих поверхонь 

РОҐМ.  

Результати дослідження величини і характеру зношування 

досліджуваних РОГМ свідчать про залежність їх від типу ґрунту, їх 

властивостей і характеристик (рис. 3). 
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Рис. 3. Залежність зносу горизонтального РЕ щілинорізу: 1- 

W = 14 %, 2- W = 10 %, 3- W = 10 %; носку односторонньої 

лапи: 4- W = 14 %, 5- W = 10 %, 6- W = 10 % від величини 

напруження ґрунту в чорноземі звичайному при шляху тертя L = 

8,52 км та швидкості v = 1,4 м/с .  

Можна бачити, що розподіл напружень по глибині обробітку 

РОҐМ істотно впливають на величину і характер зносу РЕ 

РОҐМ.  

Значна концентрація напружень приходиться саме в області 

носку односторонньої лапи і на зону дії долота щілинорізу, де 

відбувається сколювання пласту ґрунту, а отже, спостерігається 

максимальний знос.  
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УДК 621.787.669 

Стечишин М. С.,  

Главацький С. С., Драпак З. Т. 

 

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ВУГЛЕЦЕВИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ 

СТАЛЕЙ ПІСЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ІОННО-

ПЛАЗМОВОГО АЗОТУВАННЯ 

 

У світовому балансі виробництва соняшникової олії на 

Україну припадає біля 20 %, а її об’єм становить до 3 млн т в рік. 

Тому забезпечення надійності та довговічності обладнання, 

зокрема, пресового обладнання безперервної дії для виробництва 

соняшникової олії є актуальною практичною і науковою 

проблемою олієжирового виробництва в Україні. 

Надійність і довговічність деталей олійних пресів зумовлена 

в основному зношуванням поверхневих шарів, тому доцільним є 

їх виготовлення з недорогих вуглецевих і малолегованих 

конструкційних сталей із такими застосуванням технологій 

поверхневого зміцнення. До сучасних ресурсозберігаючих 

технологій поверхневого зміцнення належать технології іонно-

плазмового азотування в безводневих сумішах, які дозволяють 

значно поліпшити фізико-механічні, електрохімічні характеристики 

сталей, а зниження температури азотування, крім економії 

енергоресурсів, дозволяє запобігати температурних деформацій 

деталей складної форми зеєрних олійних пресів. 

Іонно-плазмове низькотемпературне азотування проводили 

на зразках зі сталі 45 і 40Х комбінованим способом, що включає 

азотування в середовищі 75 % азоту і 25 % аргону при 

500…560 
о
С, який відрізняється тим, що перед азотуванням 

проводять термоциклічну обробку маятниковим або середньо-

температурним способами при оптимальному для кожної марки 

сталі числі циклів термообробки, а іонно-плазмову обробку 

проводять при температурах нижче точки Ас1 (патент України 

№ 66973 від 25.01.2012). 
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При термоциклічній обробці (ТЦО) сталей значно 

подрібнюється розмір величини зерен структури сталі і, 

відповідно, суттєво збільшується загальна площа границь між 

зернами. Відомо, що дифузія елементів при хіміко-термічній 

обробці по границям зерен на порядок перевищує швидкість їх 

дифузії в об’ємі зерна. При цьому іонно-плазмове азотування 

проводиться при температурах нижче температури точки Ас1, 

що унеможливлює ріст зерна перліту і, таким чином, витримується 

висока стабільність коефіцієнта дифузії азоту в поверхневі шари 

металу в процесі азотування. 

Металографічий аналіз показав, що в процесі маятникової 

ТЦО вдалося подрібнити зерно перліту сталей 45 і 45Х з 

початковим розміром у 4 бали до величини 10…11 балів, 

величина зерна фериту при цьому не змінюється. Після 

середньотемпературної ТЦО структура поверхні являє собою 

сорбітоподібний перліт. При маятниковому способі ТЦО 

проходить подрібнення перліту, а ферит залишається без змін. 

Результати вимірювання мікротвердості та інтенсивності 

зношування при питомому навантаженні р = 4 МПа і швидкості 

ковзання V = 0,3 м/с показали, що мікротвердість сталі 45 зросла 

в 1,3…1,8 рази, а зносостійкість в 1,8…2,3 рази при азотуванні 

після маятникової ТЦО і, відповідно, в 1,2…1,45 разів твердість 

та в 1,6…1,8 разів зносостійкість при азотуванні після 

середньотемпературної ТЦО. 

У результаті запропонованого комбінованого способу іонно-

плазмового азотування сталі 40Х мікротвердість підвищується в 

середньому в 2…3 рази, а зносостійкість у 1,96…2,62 рази 

залежно від способу ТЦО, кількості термоциклів та режимів 

азотування. 

Отримані результати мікротвердості та зносостійкості сталі 

40Х пояснюються високою, порівняно з нітридами заліза, 

твердістю, корозійною стійкістю нітридів хрому. Крім того, 

хром дуже ефективно підвищує розчинність азоту в фериті, що 

підвищує його фізико-механічні характеристики і зносостійкість 

у цілому. 
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Отже, розроблений спосіб комбінованого низькотемпе-

ратурного іонно-плазмового азотування може бути ефективним 

способом підвищення зносостійкості деталей олійних шнекпресів. 

Так, попередні випробування у виробничих умовах зеєрних ножів 

із сталі 40Х азотованих розробленим способом, показали зростання 

їх зносостійкості майже в 2 рази. 
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УДК 621.193.16 

Стечишин М. С., 

Мартинюк А. В., Білецький О. О. 

 

КАВІТАЦІЙНО-ЕРОЗІЙНА  

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ФТОРОПЛАСТІВ ТА ПОЛІОЛЕФІНІВ 

 

Фторопласти і полеолефіни знаходять все більше застосування 

в різних галузях машинобудування завдяки їх високими фізико-

механічним характеристикам та майже повною хімічною 

інертністю відносно інших пластмас. Проте даних про кавітаційно-

ерозійну зносостійкість як фторопластів, так і поліолефінів обмаль. 

Дослідження кавітаційно-ерозійної зностійкості проводили в 

нейтральних, кисих та лужних середовищах на установці з 

магнітострикційним вібратором із частотою ультразвукової хвилі 

22кГц та амплітуді А = 50 мкм.  

Порівняльний аналіз зносостійкості удароміцного 

фторопласту Ф4С15 і фторопласту Ф4 при мікроударному 

навантаженні показує (рис. 1, а), що в усіх середовищах 

удароміцний фторопласт протягом 3 год кавітації має вищі 

показники стійкості (менші втрати маси).  

 
а )                                                б) 

 

Рис. 1. Кінетика втрат маси полімерів при кавтаційно-

зерозійному зношуванні: а) фторопласт Ф4; 1 – кисле 

середовище; 2 – нейтральне середовище; 3 – лужне середовище; 
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фторопласт Ф4С15; 4 – нейтральне середовище; 5 – кисле 

середовище; 6 – лужне середовище, б) поліпропілен ПП2: 1 – 

нейтральне середовище; 2 – кисле середовище; 3 – лужне 

середовище; поліпропілен УПП; 4 – нейтральне середовище; 

 5 – кисле середовище; 6 – лужне середовище. 

 

Найбільшу зносостійкість обидва матеріали показали в 

нейтральному середовищі (криві 4 і 2 на рис. 1, а), а найменшу 

фторопласт Ф4 у лужному і кислому середовищах (криві 1 і 3 на 

рис. 1, а). У нейтральному середовищі залежність втрати маси G – 

від часу випробувань ( ) має найбільш прямолінійний характер, 

особливо для фторопласту Ф4. Очевидно, це пов’язано із 

відсутністю хімічних перетворень структури і сталою структурною 

будовою поверхневих шарів фторопласту, опір руйнуванню яких 

визначається лише структурно-механічними властивостями 

полімеру. Підвищений опір крихкому руйнуванню при ударному 

навантаженні мікрооб’ємів структури привело до збільшення 

кавітаційно-ерозійної стійкості фторопласту Ф4С15 в 1,3 рази 

порівняно з фторопластом Ф4 (криві 4 і 2 на рис. 1, а). Більш 

складний вигляд кривих руйнування маємо в кислих, а особливо 

в лужних середовищах. Так, фторопласт Ф4 в лужному 

середовищі має найбільші втрати маси (крива 3 рис. 1, а), а 

удароміцний фторопласт після 3-ох годин кавітації в лужному 

середовищі зрівнявся за втратами маси з випробуваннями його в 

нейтральному середовищі (криві 2 і 6 рис. 1, а). Крім того, вид 

кривих 1, 3, 6 на (рис. 1, а) вказує на можливість зміни механізмів 

поверхневого руйнування в лужних та кислих середовищах. 

У всіх середовищах втрати маси удароміцного поліпропілену 

УПП менші, ніж поліпропілену. При цьому удароміцний 

поліпропілен має найменші втрати маси в кислому середовищі 

(крива 5 на рис. 1, б), а найбільші в лужному середовищі (крива 

6 на рис. 1, б). За зростанням зносостійкості поліпропілен і 

удароміцний поліпропілен розміщуються в ряд: кисле, нейтральне 

та лужне середовища.  
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Порівняння зносостійкості при кавітації (втрати маси за 3 год 

випробувань) показує, що поліпропілен, порівняно з фтороп-

ластом, має вищі показники стійкості на 55 %, 48 % і 34 %, 

відповідно, у нейтральному, кислому і лужному середовищах. Те 

саме порівняння між удароміцними поліпропіленом і фторо-

пластом показує значення 50 %, 210 % і 60 %. 

Отже, очевидним є той факт, що для виготовлення деталей 

обладнання, які підлягають мікроударному навантаженню в 

нейтральних, лужних і кислих середовищах перевагу слід 

віддавати удароміцному поліпропілену УПП. Особливо 

перспективним є його застосування для виготовлення деталей, які 

зазнають кавітаційного руйнування в кислих середовищах 

(підвищення зносостійкості порівняно з фторопластом Ф4С15 

сягає 210 %).  
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УДК 621 

Посонський С. Ф., Бабак О. П. 

 

ВПЛИВ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ НА МІЦНІСТЬ 

БАГАТОШАРОВИХ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ 

 

При створенні будь-якого нового зносостійкого покриття 

важливо визначити потенційні причини виходу з ладу деталей 

та розробити властивості покриття, які протидіють цим 

факторам зносу. Кожен елемент сучасного багатошарового 

покриття має свою функцію. Їх сукупність визначається 

комбінацією методу нанесення покриття і матеріалом шарів 

покриття, що захищають поверхню від передчасного виходу з 

ладу і дозволяють поліпшити її працездатність. Зносостійкі 

покриття стали невід’ємною частиною сучасних інструментальних 

матеріалів. Найбільшою популярністю користуються багато-

шарові покриття, що складаються з декількох основних шарів, 

розділених тонкими проміжними шарами. Технологія нанесення 

дозволяє надати їм характеристики, необхідні для конкретних 

умов обробки, і гарантувати, що покриття ефективно доповнює 

физико-механічні властивості основи з твердого сплаву. У 

багатошаровому покритті кожен зносостійкий шар виконує 

свою функцію, що поліпшує експлуатаційні властивості 

поверхні тертя. Варіюючи склад і товщину шарів, можна 

створювати або тверді сплави, призначені для обробки певної 

групи матеріалів, або антифрикційні зносостійкі сплави. 

При нанесенні покриттів на поверхню деталі зберігаються 

внутрішні розтягуючі або стискаючі напруження. Зносостійке 

покриття наносять при високій температурі. Основа сплаву та 

покриття нагріті і вільні від внутрішніх напружень. При 

охолодженні обов’язково відбувається усадка матеріалів. 

Матеріали покриття мають більший коефіцієнт температурного 

розширення, ніж основа, і при охолодженні піддаються більш 

сильній термічній усадці. Це призводить до виникнення 



55 

розтягуючих напружень у покритті і стискаючих напружень в 

основі сплаву. Розтягуючі напруження намагаються розширити 

тріщини на поверхні зносостійкого покриття. Зниження рівня 

залишкових розтягуючих напружень сприяє зменшенню 

тенденції до розвитку тріщин і збільшенню здатності поверхні 

до сприйняття великих зовнішніх навантажень. Тому так 

важливо знижувати залишкові розтягуючі напруження, що є 

прямим джерелом появи і розвитку тріщин.  
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УДК 621.891+539.375.6:51-74 

Диха М. О., 

Скрипник Т. К., Білик А. П. 
 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОГО 

СТАНУ ПОВЕРХНІ ПІСЛЯ ДИСКРЕТНОГО ЗМІЦНЕННЯ 
 

Суцільні захисні структури на поверхні деталей не завжди 

дозволяють забезпечити необхідну надійність і довговічність 

трибосполучень в ральних умовах експлуатації. Технологічні 

методи створення дискретних поверхонь, шляхом заміни 

традиційного шару поверхні на переривисту дискретну 

структуру, дозволяють досягати більш високої адгезійної і 

когезійної стійкості кожної ділянки покриття, знижують рівень 

залишкових напружень і покращують умови змащування 

контактних поверхонь. Дискретна електромеханічна обробка 

(ЕМО) формує на поверхні структуру із заданим розподілом 

міцнісних властивостей по локальних об’ємах поверхні. 

Зміцнена поверхня є регулярною дискретною структурою, що 

складається з елементів білого шару. Метою цих досліджень є 

аналіз впливу виду взаємного розташування елементів білого 

шару й площі покриття поверхні на особливості поводження 

зміцненого тіла в умовах тертя. Проведене моделювання 

напружено-деформованого стану неоднорідного матеріалу, 

поверхня якого армована елементами білого шару з більш 

високими міцнісними характеристиками, в порівнянні з 

матеріалом матриці в умовах тертя. 

Аналіз напружено-деформованого стану однорідного тіла під 

впливом нормальних і дотичних навантажень на одній із площин 

показує, що розподіл дотичних напружень у площині XY має 

симетричний характер щодо площини дії дотичного 

навантаження. При цьому стискаючі й розтягуючі напруження 

мають симетричний характер і досягають абсолютних значень 

0,02 МПа. При цьому максимальні еквівалентні (по Мизесу) 

напруження досягають значень 3,8 МПа. 
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Зразки, після електромеханічної обробки, з погляду механіки 

деформованого тіла, представляють собою тіла з неоднорідною 

поверхнею, армованою сторонніми локально зміцненими зонами 

(ЛЗЗ). Утворення в поверхневому шарі регулярної дискретної 

структури призводить до зміни напружено-деформованого стану 

тіла в процесі навантаження. При цьому варто врахувати, що 

напружено-деформований стан тіла буде залежати як від характеру 

прикладених навантажень, так і від геометричних параметрів 

взаємного розташування локально зміцненими зонами. У 

кожному разі сторонні ЛЗЗ є концентраторами напружень. У 

результаті проведених досліджень встановлено: 

1. Шляхом правильного вибору схеми обробки, взаємного 

розташування зносостійких елементів білого шару можна 

досягти мінімальної концентрації напружень у поверхневому 

шарі в процесі експлуатації при цьому істотно збільшити 

зносостійкість поверхні. 

2. Електромеханічна обробка циліндричної поверхні 

призводить до різного ступеня дискретного зміцнення поверхні 

зразка залежно від способу обкатування, що проявляється в 

процесі випробувань поверхні на її зносостійкість. При 

однобічному і двобічному обкатуванні за умови інших однакових 

умов зносостійкість дискретно зміцненої поверхні зразків зі 

сталі 40Х відповідно в 1,26 і 3,62 рази збільшується, у 

порівнянні зі зносостійкістю поверхні незміцненого зразка. 

3. Підвищення зносостійкості зумовлено як утворенням 

дискретних зон більш високої твердості, ніж твердість, основного 

металу, так і величиною та характером внутрішніх напружень у 

поверхневому шарі, які виникають під час утворення таких зон. 

Теоретичний аналіз напруженого стану дискретно зміцненої 

поверхні показав, що при однонаправленому зміцненні в поверх-

невому шарі виникають значні дотичні неврівноважені залишкові 

напруження розтягу матеріалу, які практично відсутні при 

перехресному зміцненні. 

  



58 

УДК 621.891 

Аулін В. В.,  

Бруцький О. П., Лисенко В. М. 

 

СТРУКТУРНА СХЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ  

ХАРАКТЕРУ ЗМІНИ ЕНТРОПІЇ ТРИБОСИСТЕМИ  

ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Характер і послідовність термодинамічних процесів, що 

відбуваються в трибосистемі (ТС) при терті, і визначення 

характеру зміни ентропії та її впливу на зносостійкість 

трибоелементів (ТЕ). У зв’язку з цим, ТС представимо у вигляді 

структурної схеми (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурна блок-схема термодинамічних 

процесів у ТС 

 

ТС підлягає зовнішній енергетичній дії, що характеризується 

навантаженням N, швидкістю ковзання v  (блок А). У результаті 

чого робота сил тертя Атр і температура навколишнього 

середовища Тс передаються в деякому співвідношенні 

трибоелементам ТЕ1 і ТЕ2 (блоки В1 і В2), термодинамічні 

властивості і стан яких визначаються відповідними граничними 

умовами і параметрами: Ср1 і Ср2 – теплоємністю, М1 і М2 – 
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масою, Т1 і Т2 – температурою. Робота сил тертя викликає 

підвищення температури та структурні зміни в контактуючих 

об’ємах ТЕ, які направлені на зниження впорядкованості структури 

і збільшення конфігураційної ентропії. Вказані процеси супро-

воджуються зміною ентропії в ТС, оскільки на цьому етапі 

припрацювання термодинамічні сили не залишаються постійними. 

Збільшення ентропії ТС і структурні зміни в матеріалах ТЕ, 

пов’язані зі збільшенням молекулярної рухливості, під впливом 

флуктуацій, що приводять до утворення з розупорядкованих 

структур більш впорядкованих (блоки С1 та С2) з виробництвом 

ентропії S = dS/dt в елементарних об’ємах контактуючих 

поверхонь. На цьому етапі завершується формування плівки 

дисипативних структур (ДС) на поверхні ТЕ і перехід ТС в 

стаціонарний стан. При цьому частина породжуваної усередині 

ТС ентропії у вигляді потоку JS розсіюється середовищем (блоки 

D1 і D2), інша йде на накопичення ентропії в об’ємі поверхневих 

шарів ТЕ, що зношуються (блок F). 

Формування ДС сприяє переходу ТС в стаціонарний стан, 

коли термодинамічні сили стають постійними, а виробництво 

надлишкової ентропії, пов’язане зі зміною термодинамічних 

сил, рівне нулю. Сумарно накопичену в об’ємі ТС ентропію 

знаходять як суму ентропії ТЕ, згідно з адитивністю 

термодинамічних функцій (блок G). Вона визначає ступінь 

зносу (руйнування) матеріалу ТЕ в ТС (блок W) і по каналам 

зворотного зв’язку забезпечує стійкість стаціонарного стану ТС. 

Стаціонарний стан характеризується мінімальним виробництвом 

ентропії і дисипації її навколишнім середовищем і, як наслідок, 

мінімальними і постійними значеннями сили тертя, швидкості або 

інтенсивності зношування. У разі збільшення сили тертя з будь-

яких причин негайно підвищиться температура в зоні тертя, що 

обумовлює появу градієнту термодинамічних сил і надлишкової 

ентропії dS/dt (блок G). 

По каналам зворотного зв’язку інформаційний сигнал про 

виробництво надлишкової ентропії надходить у блок С1 або С2 і 
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викликає прискорення процесу формування ДС, локального 

виробництва ентропії і дисипації потоку ентропії JS1, JS2. У 

результаті цього відновлюється площа ДС, необхідна для 

підтримки стаціонарного стану, температура і сила тертя 

знижуються до попередніх величин, виробництво надлишкової 

ентропії зменшується до нуля і ТС продовжує працювати в 

стаціонарному режимі при мінімальному виробництві ентропії. 

Такий перехідний процес повторюватиметься кожного разу при 

відхиленні ТС від стаціонарного стану. При цьому повернення 

ТС до мінімального виробництва ентропії здійснюється завдяки 

виробництву негативної ентропії (за рахунок віддачі конфігу-

раційної ентропії навколишньому середовищу) в період форму-

вання ДС, оскільки їх утворення відбувається з енергетичним 

виграшем і збільшенням впорядкованості структури. 

Таким чином, з аналізу структурної блок-схеми, що відображає 

виробництво ентропії всередині ТС і дисипацію її навколишнім 

середовищем, випливає, що в процесі фрикційної взаємодії ТЕ 

загальна ентропія ТС зростає (йде ентропійне накачування), 

поступово досягаючи деякого критичного значення, при якому 

щільність внутрішньої енергії і ентропії в активних об’ємах ТЕ 

стає достатньою для руйнування міжмолекулярних і молекулярних 

(хімічних) зв’язків.  

Оскільки тертя розглядається як необоротний термоди-

намічний процес, то для його опису доцільно застосувати 

методи термодинаміки необоротних процесів, а структурну 

пристосованість з утворенням ВС – розглянути у відповідності до 

загальних принципів еволюції відкритих ТС. 
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УДК 621.891 

Аулін В. В., Лисенко С. В. 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ  

ОЛИВ ІЗ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ ДЕТАЛЕЙ 

 

Всі мінеральні моторні оливи складаються з ланцюгових 

молекул, що містять декілька типів вуглеводневих пар. 

Характерним для них є паличкоподібна конфігурація молекул 

оливи; схильність ланцюгових молекул до паралельної 

орієнтації осей та умови їх орієнтації в гідродинамічному потоці 

при переході від граничного режиму тертя до гідродинамічного. 

У поверхні деталі виникає силове поле через те, що 

поверхневі шари твердого матеріалу володіють підвищеною 

полярною активністю, викликаною нерівноважністю діючих на 

них атомарних сил. У результаті полярної активності матеріалу 

деталі на поверхні тертя утворюються тонкі плівки адсорбованих 

молекул оливи. Для збільшення сил зчеплення адсорбованих шарів 

оливи з поверхнею тертя її модифікують присадкою з поверхнево-

активними речовинами (ПАР) та оброблюють фізичним 

(електричним або магнітним) полем. Для ПАР характерне 

неспівпадання центрів позитивних і негативних зарядів в їх 

молекулах, завдяки чому вони притягуються до твердої поверхні 

і утримуються на ній тривалий час. Частина молекули, що 

вступає у взаємодію з металом, є полярно-активною.  

При взаємодії мастильного матеріалу з поверхнею тертя 

відбувається процес конкурентної фізичної адсорбції молекул 

присадки з ПАР. Ці молекули попадають в область дії силового 

поля поверхні тертя і осаджуються на ній. Більш активні з них 

витісняють з поверхні менш активні і через певний проміжок 

часу спостерігається рівноважний стан, при якому на поверхні 

формується моно – або полімолекулярний шар оливи певної 

товщини. Ця товщина залежить від величини силового поля 



62 

поверхні тертя, активності молекул ПАР, їх концентрації і ступеню 

агрегації в об’ємі оливи. 

Після припрацювання деталей поверхнева активність молекул 

залишається незмінною і визначається величиною дипольного 

моменту, тобто параметрами, що визначають процес адсорбції 

на поверхнях тертя є концентрація молекул присадок із ПАР і їх 

агрегатний стан. Зі збільшенням їх концентрації в базовій оливі 

зростає кількість зіткнень розчинених молекул із утворенням їх 

агрегатів. При досягненні критичної концентрації міцелоутво-

рення практично всі молекули ПАР знаходяться в агрегатованому 

стані. Типовими і найбільш поширеними агрегатами є міцели, в 

яких полярно-активні частини молекул розташовані всередині, а 

вуглеводні радикали – ззовні. Така будова не дозволяє поодинокій 

молекулі взаємодіяти з поверхнею тертя. 

При умові, коли всі молекули ПАР знаходяться в мономірному 

стані і коли силового поля достатньо, щоб зруйнувати надмо-

лекулярні структури, то на поверхні тертя може сформуватися 

полімолекулярний шар. 

Оскільки в сучасних мастильних матеріалах концентрація 

присадок перевищує власні значення критичної концентрації 

міцелоутворення, то більшість молекул присадок знаходиться в 

агрегованому (міцелярному) стані.  

Застосування як трибоактивних компонентів оливи різного 

роду присадок дає можливість здійснювати в описі мастильного 

шару підхід, що сформувався в теорії ліотропних рідких 

кристалів із урахуванням «поверхневої» специфіки мастильного 

процесу. При цьому побудові універсальній моделі просторової 

молекулярної організації граничного мастильного шару 

перешкоджає низка чинників: наявність неоднорідностей товщини 

шару (шорсткість); різноманітність форм молекул можливих 

трибоактивних присадок; конкурентна роль розчинника; відмінність 

властивостей двох матеріалів трибоспряжень деталей; орієнтуюча 

та іноді і дезорієнтуюча роль зсувних процесів у шарі оливи та ін. 
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Адсорбційні шари між твердими поверхнями і епітропно-

рідкокристалічними (ЕРК) шарами мають впорядкованість, що 

відрізняється від способу надмолекулярної організації більш 

виддалених ЕРК шарів від поверхні. Під дією поверхневих сил 

тверда поверхня змінює розташування центрів мас молекул ЕРК-

шарів оливи, орієнтуючи їх гомеотропно до межі поверхні і 

формуючи при цьому шар з квазісмектичним впорядкуванням і 

параметром орієнтаційного порядку Qs близьким до 1. 

Характеристикою процесу формування полімолекулярного шару 

може служити характерний час його впорядкування (завершальна 

стадія побудови шару). 

Оскільки утворення стійкого зв’язку молекули з поверхнею 

тертя носить імовірнісний характер, то і формування шару 

оливи з тією або іншою структурою також носить імовірнісний 

характер. При формуванні багатошарових адсорбційних шарів, у 

першу чергу, виникають шари такої структури і з такими 

молекулами, ймовірність утворення зв’язку яких найбільша. 

Розглядаючи динаміки формування адсорбційного шару 

оливи, використовують твердження: швидкість утворення шару 

оливи пропорційна числу зіткнень усіх молекул, які розташовані 

в певний момент над даною поверхнею. Найбільш ймовірні 

зв’язки поверхні з тими молекулами, ймовірність адсорбції яких 

на дану поверхню вища. 

Відомо, що час адсорбції коливається від 10
-12

…10
-6

с – для 

фізичної адсорбції та 10
-13

…10
-2

с – для хімічної адсорбції. 

Ймовірність адсорбції визначається величиною пропорційною 

відношенню часу перебування молекули на поверхні адсорбента 

до часу, який лімітує процес формування адсорбційного шару. 

У роботі зроблено спробу побудувати модель формування шару 

оливи, що відображає його кінетику, враховує зміну властивостей 

оливи та можливі хімічні реакції композиційної оливи з 

поверхнею тертя деталі. 
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УДК 621 

Маковкін О. М. 

 

ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ  

ЗАХИСТУ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ ВІД ЗНОШУВАННЯ 

 

Методи та способи захисту вузлів та деталей від зношування 

можна поділити на такі групи: матеріалознавчі, технологічні, 

конструкційні, виробничі та експлуатаційні. 

Один із найефективніших методів захисту вузлів від зношу-

вання є нанесення зносостійких покриттів на поверхню тертя. 

Оскільки процес припрацювання та подальшої експлуатації 

повинен закінчуватися утворенням на поверхнях тертя тонких 

шарів вторинних структур, які захищають матеріал від 

схоплювання, а також створюють умови для утворення рівномірної 

шорсткості, необхідної для забезпечення стабільного значення 

коефіцієнту тертя. 

Найбільш простим та раціональним методом створення умов 

для виникнення вторинних структур є нанесення зносостійких 

покриттів. Тому в останній час наносяться та досліджуються на 

зносостійкість багатошарові, комбіновані покриття, оскільки вони 

сприяють виникнення захисних плівок.  

Трибологічні та мікроструктурні дослідження показали, що 

основною особливістю покриттів із композиційних матеріалів на 

основі ТіCrC і TiCrB2, нанесених плазмовим і електроіскровим 

методами на зразки із сталі ХВГ, є те, що при трибологічних 

випробуваннях на поверхні тертя утворюються тонкодисперсні 

оксидні плівки ТіО2, товщина і щільність яких залежить від 

навантаження і швидкості тертя (від режимів роботи), від яких, 

у свою чергу, залежить температура в зоні тертя, а відповідно і 

інтенсивність окислення. Високі показники зносостійкості покриттів 

забезпечуються наявністю вторинних структур (оксидних плівок), 

які виконують роль твердої змазки. Значну роль у забезпеченні 

високої зносостійкості відіграє те, що утворювані вторинні 
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структури, які являють собою оксиди металів компонентів 

покриттів (ТіО2, Сr3O2), не змочуються сталями, тобто відсутній 

адгезійний зв’язок між матеріалом покриття і контртілом (відсутнє 

схоплювання). Як показали трибологічні дослідження значення 

коефіцієнту тертя при цьому знаходяться в межах 0,1...0,16 для 

покриттів на основі ТіCrC і TiCrB2.  
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УДК 621.891 

Гедзюк Т. В., Диха О. В. 

 

ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЛАСТИЧНОЇ  

ДЕФОРМАЦІЇ НА АДГЕЗІЮ МАСТИЛА  

І ЗМОЧУВАНІСТЬ ПОВЕРХОНЬ 

 

Змочуваність – це поверхневе явище, що виникає на межі 

дотику фаз, одна з яких – тверде тіло, а інші – несумісні рідини 

або рідина та газ, і проявляється в частковому або повному 

розтіканні рідини по твердій поверхні, просочуванні пористих 

тіл та порошків. Зазвичай, змочуваність поверхонь характе-

ризується величиною крайового кута змочування. Чим він 

менший, тим краща змочуваність і вища швидкість розтікання 

краплини рідини на поверхні твердого тіла. 

Це питання вивчали і досліджували Ахматов А. С., Дерягін Б. В., 

Фукс Г. І., Щедров В. С., Ребіндер П. А., Матвієвський Р. М. та 

інші. 

Адгезія і змочуваність рідини прямо залежать від вільної 

поверхневої енергії твердого тіла. Аналітичний опис взаємодії 

твердої поверхні з граничною плівкою здійснив Щедров В. С. 

Він співставив міцність граничної плівки з силою, протяжністю та 

інтенсивністю молекулярного поля, яке створює тверде тіло. 

Щедров В. С. зробив висновок, що міцність граничної плівки 

повинна збільшуватися зі збільшенням інтенсивності поля. 

Ребіндера П. А. вважає, що при пластичній деформації 

поверхнева енергія твердого тіла підвищується через недоско-

налість кристалічної будови (через роботу зовнішніх сил зміню-

ються міжатомні інтервали і збільшується запас потенціальної 

енергії в поверхневих шарах металу). На думку А. С. Ахматова, 

такі поверхні характеризуються значним збільшенням їхнього 

адсорбційного потенціалу. Збільшення адсорбційної активності 

поверхонь металу при терті часто грає визначну роль у процесах 

зношування і змащування металів. 
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У наші дні досить добре вивченим є вплив мастильних 

речовин на процеси деформації. А от вплив структурного стану 

поверхні твердої фази на адсорбцію і властивості граничного 

змащування не досліджено. Хоча є деякі дані про підсилення 

адсорбції мастильного матеріалу і покращення змочуваності 

поверхонь тертя після їх припрацювання. Наприклад, у праці 

наводяться результати вимірювання коефіцієнта тертя. Коефі-

цієнти тертя недеформованої, покритої шаром поверхнево-

активного мастила, поверхні не відрізнялись від коефіцієнтів 

«сухого» тертя на тих же поверхнях при однократному 

проходженні індентора. У наступному досліді мастило наносили 

на деформовану тертям поверхню. Припроходженні індентора 

коефіцієнти тертя зменшувались більш ніж на порядок, тобто 

мастильний матеріал виконував свої функції. Існування стійкого 

граничного шару у цьому випадку можна пояснити кращою 

змочуваністю поверхні тертя і кращою адгезією мастильного 

матеріалу. 

У наш час доцільним є подальше вивчення впливу структур-

ного стану поверхні твердої фази на адсорбцію і властивості 

граничного змащування, оскільки це питання не достатньо 

вивчене. А у дослідників виникають досить суперечливі думки на 

цей рахунок. 
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УДК 631.354:621.43:62-24 

Замота Т. Н.
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРИРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ОСНОВНЫХ 

СОПРЯЖЕНИЙ МАШИН 

 

Назначение одинаковых режимов приработки без учета особен-

ностей геометрии контакта может привести к значительному 

сокращению ресурса сопряжения. Приработка трущихся 

поверхностей является примером трибологических переходов, 

характеризующих изменения в характере трения и износа в 

зависимости от времени, количества циклов или пути трения. При 

рассмотрении электрохимико-механической приработки необхо-

димость учета различных процессов, происходящих на трущихся 

поверхностях и в объеме материала, значительно возрастает. Это 

связано с совмещением механического изнашивания, с электрохи-

мическим травлением при разделении поверхностей при 

гидродинамическом режиме трения. Площадь контактирования 

при макроприработке возрастает от начальных значений до 

максимально возможных с учетом начальной геометрии контакта 

(перекос, несоосность и т. д.) и прилагаемых механических и 

электрохимических параметров процесса. Для правильной оценки 

совмещенных процессов приработки при электрохимико-

механической приработке (ЭХМП) необходим системный подход, 

который свяжет процессы механического активирования 

поверхностей с анодным травлением в условиях пассивации. 

Также необходимо учитывать сопутствующие процессы, одним из 

которых является газообразование в электролите. С его помощью 

можно значительно изменять несущую способность разделитель-

ного слоя электролита и его электропроводимость. Газообразо-

вание напрямую зависит от рабочего напряжения процесса, 

которое легко контролируется. 
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Основное выражение зависимости скорости выравнивания 

макро-геометрической погрешности Vmax от электрохимико-

механических параметров процесса плоских поверхностей 

следующее 
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 (1) 

где hmin – минимальный разделительный слой смазочного 

материала между прирабатываемыми деталями, м; 1/2 – 

коэффициент, учитывающий анодный полупериод переменного 

тока, при котором происходит травление одной из деталей 

сопряжения; k1 – коэффициент, учитывающий долю граничного 

трения (Sm<10
-5

) в общем времени цикла; U – рабочее 

напряжение, В; φа – анодный потенциал, В; φк – катодный 

потенциал, В; ηад, ηа – анодные выходы по току при механической 

депассивации и без нее, %; χ – удельная электропроводимость 

электролита, Ом
-1

·см
-1

;  – плотность материала, г/см
3
; ε – 

электрохимический эквивалент материала анода, г/А·ч.

 Выражение (1) полностью справедливо для приработки 

плоских поверхностей, когда режимы приработки известны и 

становятся постоянными величинами. Как видно из этого 

выражения, на скорость устранения макрогеометрической 

погрешности, кроме остальных факторов, влияет минимальная 

толщина разделительного слоя между прирабатываемыми 

поверхностями hmin . 

Для других сопряжений зависимость (1) может использоваться 

с учетом развивающихся площадей контакта и особенностей 

сопряжения. Площади контакта при макроприработке цилиндри-

ческих сопряжений с перекосом и несоосностью, плоских с 

перекосом, сферических с эксцентриситетом и зубчатых были 

определены в ранних работах автора. 
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Отсюда видно, что при фиксированных значениях ε, ρ, q, 

скорость съема зависит от электрических параметров – 

напряжения U (от которого зависят η и χ (при газообразовании)), 

суммы анодного и катодного потенциалов φa и φk, которые 

являются функцией плотности тока и условий трения. 

Минимальный разделительный слой смазочного материала 

между прирабатываемыми деталями hmin зависит от величины 

режима жидкостного трения υ·μ·Sk / F. Следовательно, 

варьированием не только электрическими параметрами, но и 

величинами скорости взаимного перемещения поверхностей υ, 

динамической вязкости электролита μ и силой прижатия 

поверхностей трения F можно управлять процессом съема 

материалов. 

Для построения адекватной модели, которая опишет 

управление ЭХМП поверхностей трения, необходимо рассмотреть 

взаимосвязь факторов, входящих в выражение (1). Отличаются 

процессы приработки пар трения различной геометрией 

контакта от начального до приработанного состояния, что 

оказывает значительное влияние на протекание съема материала 

при механическом контактировании и электрохи-мическом 

травлении поверхностей. Причем интенсивность нарастания 

площади при приработке различна, что вызывает необходимость 

ее учета при построении моделей макроприработки 

поверхностей трения. При рассмотрении любого совмещенного 

процесса приработки, которым является ЭХМП, необходимо 

учитывать взаимодействие различных факторов съема материала. 

В нашем случае приходится изучать электрохимическую и 

механическую составляющую процесса. При правильном 

сочетании механического активирования и анодного травления 

происходит значительная интенсификация ЭХМП. Это создает 

предпосылки вариативности процесса ЭХМП и получения 

определенных желаемых результатов макроприработки поверх-

ностей трения. Появляется возможность управления процессом на 

этапе задания входных параметров и при протекании процесса, 

что позволяет успешно проводить макро- и микроприработку 

поверхностей. 
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УДК 620.92:504.06 

Клименко Л. П., Воскобойнікова Н. О. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО  

ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТРОВИХ  

ТА СОНЯЧНИХ УСТАНОВОК У СИСТЕМИ 

ТЕПЛОХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Аналіз природних умов південного регіону та перспективних 

технологій енергозабезпечення показав можливість застосування 

альтернативних джерел енергії (зокрема, вітрової та сонячної) в 

процесах теплохолодозабезпечення будівель.  

Ресурси для вітро- та геліоенергетики характеризуються 

значною нестабільністю протягом різних періодів часу, зокрема 

протягом доби та року. Деякі дослідники вважають це недоліком 

альтернативної енергетики. Однак динаміка мінливості 

визначається різними чинниками, їх ритми мінливості не 

співпадають, і ресурси можуть розглядатися як взаємодоповнюючі, 

завдяки чому зростає стабільність енерговиробітку, а отже – 

надійність енергозабезпечення. Такий підхід лежить в основі 

створення комбінованих вітрогеліосистем, які пропнується 

впровадити в Миколаївській області. 

Моделювання енергозберігаючого ефекту виконувалося для 

різних регіонів Миколаївської області, відповідно до їх природно-

кліматичних та соціальних умов. Оскільки статистична інформація 

щодо метеорологічних умов (температури повітря, швидкості вітру 

тощо) фіксується на метеостанціях, поділ території відбувався 

відповідно до розташування наявних метеорологічних пунктів 

спостережень, було обрано 5 регіонів: Миколаївський, Очаківсь-

кий, Баштанський, Вознесенський та Первомайський. При 

моделюванні приймалося, що вітрогеліоустановками будуть 

доповнені вже існуючі на території досліджуваного регіону 

системи теплохолодозабезпечення з їх технічними характеристи-

ками. Моделювання проводилося за попередньо розробленою 

математичною моделлю перерозподілу енергопотоків в системах 

теплохолодозабезпечення між альтернативними та традицій-

ними джерелами. Результати розрахунків обсягів тепловироб-
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ництва альтернативними системами теплохолодозабезпечення (з 

розполідом за вітроустановками та геліоколекторами) для різних 

регіонів Миколаївської області наведено на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Обсяги енерговиробництва в системах 

теплохолодозабезпечення Миколаївської області 

геліоколекторами QСУ–і та вітровими установками QBУ–-і 
 

Результати моделювання показали можливість утворення 

надлишкової електроенергії, виробленої вітроустановками, на 

рівні 10 % від загального генерування альтернативними джерелами. 

Ця енергія може бути направлена для роботи установок зворотного 
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осмосу, що забезпечують очищення води. Таким чином, застосу-

вання зворотноосматичних установок як додаткових енергоспо-

живачів із регульованою продуктивністю дозволяє підвищити 

ефективність використання енергії, виробленої альтернативними 

джерелами, на 10 %.  

Загальний змодельований баланс енерговиробництва в системах 

теплохолодозабезпечення на території Миколаївської області в 

табл. 1 та на рисунку 2. 

Таблиця 1 

Енерговиробництво в альтернативних системах 

теплохолодозабезпечення на території Миколаївської області 
Енергоджерело Рівень енерговиробництва, млн. ГДж/рік 

Сонячна енергія 4,43 

Вітрова енергія 2,27 

Традиційні джерела 6,07 
 

У результаті математичного моделювання загальний обсяг 

виробленої вітрогеліосистемами теплової енергії склав 6,7 млн ГДж. 

За даними Управління статистики в Миколаївській області, протя-

гом 2005 року за рахунок традиційних енергетичних ресурсів було 

вироблено 12,76 ГДж теплової енергії. Отже, рівень заміщення 

традиційних енергоджерел альтернативними при застосуванні 

вітрогеліоустановок у реальних системах теплохолодозабезпечення 

Миколаївської області складе близько Е = 50%. 
 

 
Рис. 2. Перерозподіл виробництва енергії в системах 

теплохолодозабезпечення Миколаївської області 

 

35% 

18% 

47% 

сонячна енергія 
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енергоджерела 
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На основі моделювання перерозподілу енергії між альтерна-

тивними та традиційними джерелами в системах теплохоло-

дозабезпечення на території Миколаївської області виконано 

розрахунки ресурсозберігаючого ефекту для природно-

антропогенних умов досліджуваного регіону.  

Розрахований можливий ресурсозберігаючий ефект у межах 

Миколаївської області склав: 

‒  РГК  = 110 027 м
3
 природного газу – при порівнянні систем 

теплохолодозабезпечення, у яких використовується комбінування 

альтернативних і традиційних джерел із системами теплохоло-

дозабезпечення, у яких використовуються водогрійні котли, що 

працюють на природному газі; 

‒  РКОТ = 122 253 м
3
 природного газу – при порівнянні 

систем теплохолодозабезпечення, у яких використовується 

комбінування альтернативних і традиційних джерел із системами 

енергопостачання будівель, у яких використовується теплова 

енергія, вироблена на централізованій котельній станції, яка 

працює на газі; 

‒  РКОТ = 301 755 т вугілля – при із системами енерго-

постачання будівель, у яких використовується теплова енергія, 

вироблена на централізованій котельній станції, яка працює на 

вугіллі; 

‒  РЕВ = 270 008 м
3
 природного газу – при порівнянні із 

системами енергопостачання будівель, у яких використовується 

електроенергія, вироблена тепловою електростанцією, що 

працює на газі; 

‒  РЕВ = 666 645 т вугілля – при порівнянні із системами 

енергопостачання будівель, у яких використовується електро-

енергія, вироблена тепловою електростанцією, що працює на 

вугіллі. 

Окрім отриманого енергоресурсозберігаючого ефекту, впро-

вадження вітрових та сонячних установок у системи тепло-

холодозабезпечення будівель на території Миколаївської області 

дозволить підвищити рівень екологічної безпеки території, 

оскільки зменшення обсягів використання традиційних палив 

знизить рівень забруднення навколишнього середовища, що в 

кінцевому рахунку позитивно позначиться на здоров’ї людей.  
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УДК 621.787.669 

Машовець Н. С., Пастух І. М. 

 

ПОВЕРХНЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОДИФІКАЦІЇ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ 

 

У високотехнологічних галузях промисловості, у тому числі в 

машинобудуванні, широко застосовуються легкі металічні 

матеріали, які працюють в умовах інтенсивного зношування. 

Найбільш поширеним представником матеріалів цього класу є 

титан та сплави на його основі. Без додаткової обробки поверхні 

використання титанових сплавів у вузлах тертя та інших місцях 

контактної взаємодії є проблематичним. Традиційно поверхнева 

модифікація титанових сплавів азотуванням у тліючому розряді 

виконувалась при відносно високій температурі, проте при 

цьому поверхневий шар стає крихким, що суттєво звужує ареал 

практичного використання методу. Перспективним напрямом 

покращання трибологічних характеристик титанових сплавів є 

модифікація поверхні низькотемпературним безводневим азоту-

вання в тліючому розряді (БАТР), яка забезпечує збереження 

вихідних властивостей матеріалу і виключає водневе окрихчу-

вання поверхні. 

Одержані багатофакторні залежності мікротвердості, товщини 

та фазового складу поверхневих шарів титанових сплавів після 

низькотемпературного БАТР від технологічних параметрів 

процесу дифузійного насичення показали, що твердість та 

товщину азотованого шару можна змінювати в широких межах в 

залежності від технологічних параметрів азотування. Товщина 

та мікротвердість модифікованого шару суттєво залежать від 

температури і її вплив має різнонаправлений характер. Вплив 

тиску на ці характеристики має екстремальний характер. 

Значення твердості для різних за хімічним складом сплавів різне 

як за величиною, так і за значенням азотного потенціалу. 
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Прогнозування процесу формування нітридів в титанових 

сплавах при азотуванні в тліючому розряді виконано на основі 

теоретичних основ фізики процесу азотування та енергетичної 

моделі процесу із використанням енергетичних спектрів 

падаючого потоку дає можливість проектування та оптимізації 

параметрів технологічних режимів та складу поверхні в 

залежності від вимог експлуатації об’єктів модифікацій, тобто 

керованості формуванням трибологічних систем. 

Дослідження фазового складу методами рентгеноструктурного 

аналізу, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФЕС) та 

електронної оже-спектроскопії (ЕОС) показали, що в залежності 

від технологічних параметрів азотування можна отримувати на 

поверхні різне співвідношення фазового складу: фази TiN, Ti2N і 

твердий розчин -Ti(N). Саме ці фази вдалося зафіксувати, після 

азотування при температурі 660 °С, у той час, як порівнюючи з 

режимом при температурі 580 °С, подібні фази не виявлені, 

відповідно рентгенівське проміння проходить глибше самого 

покриття. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Рентгенівські рентгенограми титанового сплаву ВТ8 

азотованого за режимами: а) температура поверхні 580 
0
С, тиск 

160 Па, тривалість азотування 75 хв, б) температура поверхні 

660 
0
С, тиск 160 Па, тривалість азотування 75 хв. 
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Рис. 2. Спектри оже-електронів азотованого титанового сплаву 

ВТ 8 (температура поверхні 660 
0
С, тиск 160 Па, тривалість 

азотування 75 хв). 1 – вихідна поверхня: Ті (N) – 28; О -18; С – 

54 ат. %; 2 – травлення іонами Ar
+ 

45 хв: Ті (N) – 7 2; О -20;  

С – 8 ат. %. 
 

Отже, низькотемпературне безводневе азотування в 

тліючому розряді є перспективною технологією, яка суттєво 

розширює область практичного застосування титанових сплавів, 

крім того зміна параметрів технологічного режиму дозволяє в 

значних межах керувати фазовим складом модифікованого 

поверхневого шару, а й відтак формувати поверхню деталей 

виготовлених з титанових сплавів відповідно до передумов 

подальшої експлуатації. 
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УДК 621.891 

Аулін В. В., 

Плохов І. О., Голуб Д. В. 

 

ХАРАКТЕР ЗНОСУ ЕЛЕМЕНТІВ  

ГОЛОВКИ СТРУМОПРИЙМАЧА ТРОЛЕЙБУСА 

 

На якість cтрумознімання з контактних проводів істотно 

впливають величина і характер зносу основних елементів 

системи. Дослідження показали, що на цей процес впливають 

механічний та електроерозійний знос деталей головки струмо-

приймача. Цей елемент у науково-технічній літературі практично 

не досліджено. У цій роботі виявлені основні закономірності 

характеру зміни конструкції деталей головки струмоприймача. 

Недоліком конструкції головки струмоприймача тролейбуса є її 

недовговічність. 

Робоча поверхня корпусу головки струмоприймача 

зношується при взаємодії з зовнішнью сферичною частиною 

пальця-п’яти. Динамічне навантаження обумовлює деформацію 

та зношування робочих поверхонь контактуючих деталей. Дина-

мічне навантаження, що сприймається головкою струмоприймача, 

викликає руйнування різьби кріпильних елементів її корпусу та 

металевого вкладиша. 

Сполучення головки струмоприймача з утримувачем 

відбувається саме за рахунок пальця-п’яти (рис. 1). Ця деталь 

забезпечує необхідний ступінь вільності головки струмоприймача 

тролейбуса. Характер зносу пальця-п’яти: при динамічному 

навантаженні деформуються її робочі поверхні (1, 2), що 

призводить до зменшення товщини її робочої частини та 

спостерігається абразивний знос спряжених деталей. 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Палець-п’ята: а – новий; б – спрацьований. 
 

На рисунку 2 представлений металевий вкладиш. Опір 

обертанню головки струмоприймача у вертикальній і 

горизонтальній площинах збільшується через вигорання мастила, 

задирів контактуючих поверхонь 1, механічних ушкоджень 2, 

зростання зазорів 3 у сполученнях. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Металевий вкладиш: а – новий; б – спрацьований. 
 

Щічки головок струмоприймачів (рис. 3) зношуються по 

висоті 1 через ковзання по спеціальних частинах стрілок 

контактної мережі, а їх бічний знос 2 відбувається в моменти 

проходження головкою кривих ділянок мережі і при відхиленні 

тролейбуса від осі мережі. Крім того, виникає оплавлення щічок 

3 при короткочасній втраті контакту на спеціальних частинах за 

рахунок виникнення електричної дуги. 
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а) 

 
б) 

 

Рис. 3. Щічка: а – нова; б – спрацьована. 

Аналіз величини і характеру зносу деталей головки струмо-

приймача тролейбуса свідчать про вплив експлуатаційних чинників, 

фізико-механічних, електро- та триботехнічних властивостей їх 

матеріалів. 
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УДК 621.891 

Аулін В. В., Слонь В. В., Лисенко С. В. 

 

ВПЛИВ КОМПОЗИЦІЙНОЇ МОТОРНОЇ  

ОЛИВИ НА ЗМІНУ СТРУКТУРИ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ 

ДЕТАЛЕЙ ДИЗЕЛЯ 

 

Для зменшення тертя в трибоспряженнях деталей дизеля на 

етапі припрацювання застосовують композиційну моторну оливу. 

У нестаціонарному режимі роботи трибоспряження важко 

припрацьовуються і швидко моторна олива втрачає свої фізико-

хімічні показники, оскільки періодично відбуваються перехідні 

процеси. Зазначимо, що практично не досліджені моторні оливи 

дизелів кар’єрних автосамоскидів, що працюють в нестаціо-

нарних умовах роботи, періодичність їх заміни та модифікую-

чого впливу присадок на її фізико-хімічні показники та зміну 

структури зон тертя деталей. 

Виявлено, що зміна фізико-хімічних показників моторної 

оливи залежить головним чином від режимів роботи 

автосамоскидів. Робота дизеля сприяє високотемпературному 

окисленню, забрудненню оливи і накопиченню в його картері 

корозійно-агресивних продуктів. При пробігах на коротких 

відстанях, тривалій роботі на холостому ходу (головним чином 

у зимову пору року) характерним є робота на зниженому 

тепловому режимі. При цьому умови роботи олив можуть бути 

не менш жорсткими, ніж при напруженому тепловому режимі: 

погіршується процес згорання палива, збільшується попадання в 

картер вуглистих частинок, важких фракцій палива. Тому для 

підвищення фізико-хімічних показників моторної оливи в 

процесі експлуатації до нею додають різні багатофункціональні 

присадки. 

Але залишається не достатньо дослідженим вплив присадок 

та їх фізико-хімічних показників на зміну структури зон тертя 

деталей дизеля. 
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У роботі досліджено вплив моторної оливи М10Г2к, моторної 

оливи з присадками «НИОД», «Roil Gold», «КГМТ-1» на 

структуру поверхонь тертя випробуваних зразків. 

Мікроструктуру поверхонь тертя випробовуваних зразків 

визначали за допомогою металографічного МИМ-8 та 

електронного мікроскопу Selmi РЭМ-106И. Порівняльна 

характеристика металографічних досліджень зон тертя зразків 

наведена на рис. 1.  

На рисунку 1 а представлена структура зразків без впливу 

оливи, а на рис. 1 б – з впливом базової оливи М10Г2к. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рис. 1. Структури зразка (а) та зон тертя випробуваних зразків 

оброблених: б) Моторною оливою М10Г2к; в) «НИОД-5» + 

М10Г2к; г) «Roil Gold» + М10Г2к; д) «КГМТ-1» + М10Г2к » 
 

Із отриманих мікроструктур зон тертя видно, що присадки по 

різному впливають на формування структури зон тертя зразків. 

У випадку застосування присадки «КГМТ-1» зона тертя (рис. 1 д) 

має менше подряпин і задирів завдяки утворенню між поверх-

нями тертя зразків ефекту трибоелектричного відштовхування 

спряжених зразків, ніж в структурах плям контакту зразків 

оброблених присадками (рис. 1 в, г) «НИОД-5» і «Roil Gold» та 

моторною оливою М10Г2к. 
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Спостерігається також різний елементний склад поверхневих 

шарів зон тертя зразків, що свідчить про процеси перерозподілу 

хімічних елементів і наявності процесів дифузії при взаємодії 

частинок присадки в оливі та матеріалу зони тертя. Фіксували і 

виникнення вторинних структур і відповідне формування плівки 

вторинних структур на поверхнях зон тертя, які сприяють 

зменшенню величини інтенсивності зношування і відповідно 

розміру контактної плями.  

Процеси, що відбуваються в зоні тертя свідчать також і про 

протікання трибофізичних реакцій під впливом роботи сил 

тертя, які сприяють розвитку процесів самоорганізації в поверх-

невих шарах матеріалів зразків і деталей при взаємодії з 

композиційними оливами. 
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Аулін В. В., Кузик О. В. 

 

АНАЛОГІЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ 

МАРТЕНСИТНИХ СТРУКТУР У ЗОНІ ТЕРТЯ ТА ПРИ 

ОБРОБЦІ МАТЕРІАЛУ КОНЦЕНТРОВАНИМИ 

ПОТОКАМИ ЕНЕРГІЇ 

 

Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при терті, 

визначаються передачею енергії і її дисипацією при контактних 

взаємодіях. Це зумовлює те, що у локальних ділянках робочих 

поверхонь деталей можуть розвиватися високі температури, аж 

до оплавлення тонких шарів. На тертя і зношування матеріалів, 

крім температури в зоні тертя, істотно впливають градієнт 

температур, здатність матеріалу акумулювати тепло (теплофізичні 

властивості матеріалу, конфігурація контакту), а також умови 

тепловіддачі. 

Виникаючі температура, деформація і інші чинники, що 

діють на матеріал при терті, визначають можливість протікання 

великої кількості складних і взаємозв’язаних процесів, залежно 

від багатьох чинників, зокрема, від умов та режимів тертя, природи 

матеріалів трибоелементів (ТЕ) та робочого середовища, їх 

будови, структури та комплексу властивостей. 

Залежно від енергії, що виділяється при терті, окрім 

пластичної деформації подолання сил взаємодії і власне зносу, в 

активних шарах матеріалу ТЕ, можуть здійснюватися дифузійні 

процеси, процеси рекристалізації і відпочинку, поліморфні 

перетворення, процеси розчинення і виділення надлишкової 

фази та ін. 

У випадку, коли температура в зоні тертя перевершує 

критичні точки перетворень матеріалів ТЕ, процес тертя 

супроводжується його локальними структурними перетвореннями. 

Якщо температура нижча критичної, то в малих об’ємах загарто-

ваного матеріалу відбуваються процеси відпускання. Відмітимо, 



85 

що в умовах тертя, окрім температури, на фазові і структурні 

перетворення одночасно впливають високий тиск у мікро-

контактах та взаємодії ТЕ із зовнішнім середовищем. 

Швидкості нагрівання і охолодження при терті для ділянки 

локального контакту можуть досягати дуже високих значень 

порядку 4·10
5
...10

4
 °С/с і 10

3
...10

4
 °С/с. 

Швидкість переходу дрібнодисперсних карбідів і мартенситу 

в аустеніт значно збільшується внаслідок наявності зародків 

аустеніту, якими є ділянки залишкового аустеніту. 

Особливістю термічного циклу при впливі концентрованими 

потоками енергії (КПЕ) є відсутність витримування металу при 

сталій температурі, а також спостерігається миттєве охолодження. 

Це зумовлює відмінність характеру протікання теплофізичних 

процесів, наприклад при лазерному гартуванні, від аналогічних 

процесів при традиційних нагріванні і охолодженні. 

При лазерному гартуванні, як і при інших способах обробки 

конструкційних матеріалів КПЕ, на етапі нагрівання проходить 

формування аустенітної структури, а потім на етапі охолодження 

спостерігається перетворення її в мартенсит. Процес перетворення 

перліту в аустеніт при лазерному гартуванні відбувається з 

великими швидкостями нагрівання металу. Практично це 

перетворення реалізується при нагріванні вище температури 

аустенізації. Зауважимо, що при різних швидкостях нагрівання 

спостерігаються різні температури початку і кінця процесу 

аустенізації. 

Для утворення мартенситу при інтенсивному охолодженні 

необхідно знижувати температуру зі швидкістю, що нижча 

критичної для сплаву з певним вмістом вуглецю. 

На сьогодні зроблені спроби опису формування просторово-

неоднорідних структур, отриманих у полі лазерного випроміню-

вання, на основі теорії фазових переходів Гінзбурга – Ландау 

(термодинамічний підхід). Утворення «твидових» структур при 

температурах вище критичної, коли в кристалі формується 

повномасштабна мартенситна структура, пов’язано з 
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виникненням зародків мартенситу в результаті гетерофазних 

флуктуацій. 

Формування мартенситних структур з синергетичної точки 

зору можна трактувати як результат процесу самоорганізації 

елементарних об’ємів перетворення, що пов’язані з рухом 

дислокацій перетворення вздовж міжфазних границь. Цей підхід 

відрізняється від термодинамічного тим, що дозволяє вибрати 

правильний фізичний масштаб явища і керувати процесом впливу 

на параметри переходу структурних факторів. 

Щоб перейти до реальної картини мартенситного перетво-

рення під дією КПЕ слід врахувати нелінійний характер 

дисипативного процесу, у ході якого тривалість релаксації 

набуває диспергуючого характеру, що зростає зі збільшенням 

спонтанної деформації. 

Теоретично обґрунтовано, що в локальній області 

поверхневого шару деталей під дією КПЕ, на прикладі лазерної 

обробки, виникає скорельоване формування мартенситної 

структури. Показано, що синергетичний підхід із використанням 

кінетичних методів статистичної фізики дає можливість пояснити 

специфічні властивості і структуру мартенситу під дією КПЕ. Про 

це свідчать розв’язки кінетичного рівняння та зміна характеру 

потенціального рельєфу мартенситного перетворення матеріалу в 

полі лазерного впливу. 

Визначено і специфіку дисипативних процесів в матеріалі з 

проявом негативного та позитивного зворотних зв’язків, а також 

спонтанного переходу матеріалу в упорядкований стан. 

Проведені дослідження свідчать, що умови формування 

мартенситу в поверхневому шарі матеріалу при терті і КПЕ 

мають локальний характер, а структури мартенситу аналогічні. 

Це дозволяє попередньо КПЕ формувати на поверхнях тертя 

структури, які формуються при терті, що зумовить мінімальну 

інтенсивність зношування і оптимальний коефіцієнт тертя. 
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УДК 621.891 

Яворська Н. М. 

 

ВВЕДЕННЯ НАНОПОРОШКІВ У ГАЛЬВАНІЧНЕ  

НІКЕЛЕВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ТРИБОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 

Для захисту виробів та надання їм певних експлуатаційних 

властивостей у промисловості широко використовуються 

гальванічні покриття. Перспективним напрямом покращення 

експлуатаційних властивостей гальванопокриттів є створення 

композиційних електролітичних покриттів (КЕП) з включеннями 

нанопорошків, які зміцнюють металеву матрицю покриття, 

підвищують її твердість, зносостійкість та корозійну тривкість.  

У роботі проводились дослідження зносостійкості отриманих 

КЕП із вмістом нітриду бору та суміші нітридів титану і силіцію, 

при терті в жорстких умовах зворотно-поступального руху за 

схемою контакту «сфера-площина» на установці ЗНМ-25 в 

умовах граничного тертя (в дизельному мастилі). Визначали 

залежність трибологічних властивостей (зносу та інтенсивність 

зносу) від шляху тертя при постійному наванта-женні. Шлях тертя 

складав 100 м (25000 циклів), заміри результатів тертя 

проводились кожних 25 м. Для отримання порівняльних даних 

також досліджували зношування гальванічних нікелевих покриттів 

без включень.  

Проведені дослідження показали, що нікелеві покриття без 

добавок мають найбільше зношування (uw) – uw = 22 мкм; менше 

зношування мають КЕП з добавкою нанодисперсної суміші 

TiN+Si3N4 – uw = 13,8 мкм; найменший знос мають зразки, матриця-

покриття яких містить нановключення BN – uw = 8,4 мкм. 

Очевидним є те, що введення нанопорошків в Ni матрицю 

підвищує зносостійкість покриттів у 1,6-2,6 рази. Аналіз 

інтенсивності зносу покриттів свідчить, що припрацювання можна 

виділити лише для Ni покриття з включеннями BN на перших 25м 
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тертя (6250 циклів). При збільшені шляху тертя (50, 75, 100м), 

інтенсивність зносу для даного покриття збільшується не суттєво, 

що пов’язано із самозмащувальними властивостями включень BN. 

У нікелевих покриттів без включень та з добавкою суміші TiN + 

Si3N4 припрацювання відсутні, а величина інтенсивності зносу 

постійно зростає. 

Результати проведених досліджень КЕП з включеннями 

нанопорошків, дозволяють зробити висновок про високі 

трибологічні характеристики покриттів. Найбільш зносостійкими 

є покриття на основі гальванічного Ni з добавкою нанопорошку 

BN.  
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УДК 621:81 (621:891+620:194) 

Курской В. С. 

 

МОДЕЛЬ ПОВЕРХОНЬ ННФЗ, ЗМІЦНЕНИХ  

ЗІ СТВОРЕННЯМ РЕГУЛЯРНОГО 

МАКРОГЕОМЕТРИЧНОГО РЕЛЬЄФУ 

 

Забезпечення надійності та довговічності техніки пов’язано з 

необхідністю забезпечення відповідних характеристик окремих 

вузлів та елементів їх інтерфейсу, що, у випадку номінально-

нерухомих фрикційних з’єднань (ННФЗ), найчастіше досягається 

нанесенням покриттів та зміною властивостей поверхневого 

шару. Серед значної кількості застосованих на сьогоднішній день 

методів модифікації поверхонь невизначеним залишається питання 

впливу створених внаслідок обробки макрогеометричних 

нерівностей поверхні на здатність довготривалого забезпечення 

цілісності спряжень. Для номінально-нерухомого контакту в 

умовах вібраційного навантаження, коли тангенційна складова 

навантаження є визначальною при руйнуванні контакту, 

важливо при аналізу стану спряження та моделюванні його 

поведінки реалізувати довільний контакт на рівні окремої пари 

нерівностей поверхні. Запропоновано модель контактуючих 

поверхонь, в основі якої покладено мікроелемент у вигляді 

еліптичного параболоїда. Концепція базового еліптичного 

параболоїда передбачає опис поверхні на основі тільки двох 

параметрів – кута повороту і висоти підйому відносно нульового 

рівня базового елемента.  
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Основу структури запропонованої в роботі моделі, на відміну 

від інших моделей, складає один базовий елемент. Основу 

структури запропонованої в роботі моделі, на відміну від інших 

моделей, складає один базовий елемент. При цьому важливим 

аспектом такого підходу, у порівнянні з іншими методами 

моделювання, є те, що, оскільки всі поверхневі нерівності є 

однаковими, з однаковими характеристиками, модуль пружності 

елементів може бути прийнятий як усереднений модуль 

пружності для матеріалу поверхні. Визначене просторове 

положення рівнодійної сили контактних напружень дозволяє 

визначити її дві головні складові: нормальну, яка врівноважує 

силу стиску, прикладену до контактуючих деталей та формує 

сили тертя та дотичну, яка разом із силою тертя взаємодіє з 

силою збурення контакту. За умови відомої залежності 

тангенційної складової рівнодійної сили від початкових умов 

контактування визначається тангенційна жорсткість контакту, 

що, у свою чергу, відкриває широкі можливості моделювання 

поведінки таких спряжень в умовах динамічного збурення. 
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Такий підхід дозволяє суттєво спростити аналітичний апарат 

та методику визначення сил та напружень, які виникають у зоні 

контакту в умовах тангенційного навантаження. 
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УДК 621.891 

Курская В. О. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ АЗОТУВАННЯ В ТЛІЮЧОМУ  

РОЗРЯДІ З НЕСТАЦІОНАРНИМ ЖИВЛЕННЯМ 

 

На сьогодні, в епоху стрімкого розвитку сучасних технологій 

у цілому та в галузі машинобудування зокрема на передній план 

висуваються підвищені вимоги до устаткування, такі як висока 

надійність, економічність, зручність експлуатації тощо. Виконання 

цих вимог можливе при використанні сучасних матеріалів та 

технологій щодо поверхонь та вузлів устаткування, які найбільш 

схильні до руйнування. Зокрема, поставлені задачі розв’язуються 

методами модифікації зазначених поверхонь. Суть такої модифі-

кації полягає у створенні на поверхні відповідальних елементів 

деталей машин локального поверхневого шару з властивостями, 

які за характеристиками принципово відрізняються від основи-

матриці. Дійсно, з самого початку технічного процесу, 

враховуючи потенційно недостатні параметри початкового стану 

матеріалів, модифікаційні технології, що на далі виходили на 

позиції головних складових виробництва, спочатку – у варіанті 

більш простих у реалізації обробок об’єму. Починаючи з другої 

половини ХХ століття, на перший план виступають поверхневі 

модифікаційні процеси, оскільки в цьому випадку більш 

раціонально використовуються як трудові, так і енергетичні 

ресурси, та створюються кращі умови для екологічної безпеки. 

Відомо більше сотні різновидів модифікаційних технологій, 

серед яких азотування в тліючому розряді цілком обґрунтовано 

та закономірно може бути віднесене до технологій універсального 

застосування. Найбільш широко, а до недавнього часу – 

пріоритетно, як газове середовище при азотуванні в тліючому 

розряді використовувались суміші на основі аміаку (так зване 

аміачне іонне азотування), що має причиною наслідування 

традицій пічного азотування, яке в хронології розвитку 
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поверхневої обробки металів передувало досліджуваному 

процесу. Головним недоліком цього варіанту модифікаційної 

технології є негативне явище водневого окрихчення, хоча 

показники твердості при цьому можуть бути і вищими. Ця вада, 

наприклад, практично унеможливлює використання згаданої 

технології для більш-менш якісного підвищення ресурсу роботи 

інструменту, особливо того, який працює в умовах ударних 

навантажень. Іншим негативним наслідком що на далі, то все 

менш допустимим, є екологічна небезпечність процесу. Перелік 

тільки цих недоліків обґрунтовує перспективність безводневого 

азотування в тліючому розряді, який абсолютно екологічно 

чистий та забезпечує кращі показники пластичності поверхні. 

Головною перевагою методу є суттєве скорочення тривалості 

обробки. Крім того, практично зникає проблема формозміни, 

кількість браку з цієї причини зменшується в десятки разів у 

порівнянні з пічним азотуванням. Однією з основних переваг 

азотування в тліючому розряді є керованість процесом та його 

результатами, у тому числі фазовим складом поверхні. Серед 

сукупності методів керованого впливу на процеси при 

азотуванні в тліючому розряді особливо актуальними є методи 

пов’язані з живленням камери струмом з нестаціонарними 

параметрами, зокрема циклічно-комутованим струмом. Вико-

ристання такого підходу дозволить уникнути локального перегріву 

складних поверхонь, пов’язаного з переходом тліючого розряду 

в дуговий та забезпечити рівномірне проникнення дифузанту до 

будь-яких ділянок поверхні (малі отвори, щілини тощо). 

Отже, азотування в тліючому розряді з нестаціонарним 

живленням є перспективною технологією модифікації поверхні, 

яка дає змогу керовано формувати трибосистеми. 
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УДК 621.891 

Кирилков В. А. 

 

К ВОПРОСУ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕЩЕНИЯ  

НА ТРИБОРЕЛАКСОМЕТРЕ 

 

Экспериментальные исследования предварительного смещения 

проводилось различными исследователями. В частности работы, 

связанные с экспериментальным определением величин предва-

рительного смещения, показывают, что они значительно 

отличаются друг от друга. Это можно объяснить тем, что 

предварительное смещение фактически представляет собой 

сумму двух составляющих: предварительного смещения, 

обусловленного объемной деформацией контактирующих тел, и 

контактного предварительного смещения. Последнее обусловлено 

изменением напряженного состояния в зоне контакта твердых тел. 

Объемное же предварительное смещение определяется 

конструкцией узла трения и используемой экспериментальной 

установки. Поэтому совпадение результатов, полученных на 

различных установках, если не учитывать их объемную упругую 

деформацию, становится практически невозможным. В данной 

работе описывается способ, позволяющий учесть влияние 

объемных упругих деформаций установки при оценке величины 

контактного предварительного смещения. Исследования 

проводились на маятниковом триборелаксаторе и изложены в 

работах. Рабочая часть триборелаксатора представляет собой 

колебательную систему в виде крутильного маятника, включаю-

щего в себя исследуемую пару образцов.Контакт образцов 

осуществляется по схеме «плоскость – торец полого цилиндра». 

Образцы прижимаются друг к другу контролируемой нормальной 

силой P.  

Поскольку система отсчета перемещений триборелаксатора 

регистрирует полное предварительное смещение, то для 
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определения величины контактного предварительного смещения в 

дополнение к испытаниям основной пары образцов проводились 

испытания, позволяющие учесть объемные деформации установки. 

Для этих испытаний использовался специальный монолитный 

образец, имеющий внешнюю конфигурацию такую же, как у 

сопряженной пары. Колебательная система установки с 

установленной парой образцов представлялась в виде тела Гука 

и последовательно соединенного с ним тела Кельвина-Фойгта. 

Далее составлялись уравнения колебаний такой системы. 

Необходимые уравнения также определены для монолитного 

образца. Сопоставление характеристик для двух рассмотренных 

случаев позволяет количественно оценить степень влияния 

объемных упругихдеформаций на предварительное смещение. 

В работе обоснован способ, дающий возможность учесть 

вклад объемных упругих деформаций экспериментальной 

установки (трибо-релексатора) в полное предварительное 

смещение, регистрируемое в ходе выполнения исследований. 

Полученная зависимость позволяет определять величину 

начальной линейной амплитуды контактного предварительного 

смещения по регистрируемой величине начальной линейной 

амплитуды полного предварительного смещения. 
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УДК 621.89 

Соловьев С. Н., Боду С. Ж. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СМАЗОК С ГЕОМОДИФИКАТОРАМИ  

ПРИ ВЫСОКИХ НАГРУЗКАХ 

 

Практика применения геомодификаторов в качестве добавок, 

способных реализовывать самоорганизующийся процесс трения, 

свидетельствует о перспективности развития этого направления в 

трибологии, хотя наряду с высокой эффективностью остается 

множество нерешенных вопросов, связанных с их применением. 

Не последнюю роль играет высокая стоимость полученных 

составов, хотя многие достигли стадии серийного производства. 

Стендовые испытания двигателей при добавлении к маслу 

серпентинита показали: увеличение номинальной мощности на 

3...5 %, максимального крутящего момента до 12 %, увеличение 

компрессии, а также снижение расхода топлива на 2-9 %. 

Исследования добавок на базе порошков серпентинита 

установили, что главным негативным моментом является 

нестабильность составов и несоответствие имеющимся на них 

ТУ. Основную массу порошка составляют частицы от 5 до 

300 мкм, вместо 2...15 мкм, заявленных изготовителями, причѐм 

частицы от 100 мкм и выше составляют более 70 %. 

Шаржирование крупными частицами приводит к повышенному 

износу контртела. Некоторые порошки серпентинита содержат в 

своѐм составе шпинели, кварц, оксиды алюминия и кремния, 

являющиеся нежелательным абразивным материалом в анти-

фрикционном препарате. 

Бентониты уже зарекомендовали себя в качестве действенной 

добавки к маслам и смазкам (Copaslip, Shell Darina R2, 

триботехнические составы НИоД и КСК и др.). Наряду с прочими 

уникальными характеристиками очень важным свойством 

бентонитовых глин является способность к самодиспергации, в 
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процессе которой возможно возникновение незавершенных 

структурных элементов. Их размеры составляют от нескольких 

десятков до нескольких сотен нанометров шириной и длиной, и 

от 1 до 1,5 нм толщиной (величина зависит от числа адсорбиро-

ванных молекул воды). 

Таким образом, создание научных основ использования 

геомодификаторов, в частности, на основе недорогих отечест-

венных бентонитов, можно считать перспективной и актуальной 

тематикой. 

С целью изучения влияния бентонитовых добавок на несущую 

способность пар трения были проведены эксперименты по схеме 

«колодка-ролик» на машине трения СМЦ-2. Образцы изготавли-

вались из чугуна марки СЧ 21-40, IT 7; шероховатость 

поверхностей трения образцов Ra = 0,32 мкм. В качестве базовой 

смазки использовался Литол-24. 

Испытания подтвердили эффективность использования 

бентонитовых добавок: температура поверхности трения при 

использовании добавок ниже, чем в контрольной паре на 20 ºС; 

коэффициент трения составлял 0,05 и 0,07 соответственно; 

суммарный износ пары трения уменьшился от 0,016 мм до 

0,009 мм. 

Для изучения условий работы тяжелонагруженных пар 

трения (люковые закрытия, аппарели, подшипники скольжения 

при возвратно-вращательном неполноповоротном движении, 

способные надежно работать с контактным давлением до 

150…200 МПа при малых скоростях скольжения (0,001… 

0,01 м/с) и влияния геомодификаторов на свойства смазок, в 

отраслевой лаборатории НУК была создана установка реверсив-

ного трения с оригинальной схемой замкнутого силового 

нагружения. 
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УДК 621.891: 538.221 

Соловьев С. Н., Трофимова Е. В. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ СМЦ-2 С ЦЕЛЬЮ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ С МАГНИТО-

ЖИДКОСТНОЙ СМАЗКОЙ 

 

Основным направлением улучшения качества изделий с 

учетом того, что 80-90 % отказов машин и механизмов 

происходит из-за износа узлов и деталей, становится создание 

безизносного узла трения. Данная задача решается двумя 

путями: внедрением более совершенных конструкционных 

решений и созданием новых смазочных материалов. 

К таким материалам относятся магнитные масла с компо-

нентами, инициирующими избирательный перенос при трении. 

Однако это специфические смазочные материалы, которые могут 

проявить себя лишь в надлежаще спроектированных конструк-

циях. 

Для исследования использовалась машина трения СМЦ-2, 

которая была модернизирована таким образом, чтобы можно 

наблюдать, регистрировать и измерять эффект «безызносности» 

при использовании различного состава магнитных масел и 

анализировать конструктивные решения. 

Для удовлетворения требованиям рабочий узел машины 

трения СМЦ-2 был реконструирован (см. рис. 1). 

На вал 1 монтируется втулка-вал 2, а на нее насаживается 

втулка-уплотнение 3. В корпусе устройства 8 расположена 

электромагнитная катушка 4, которая удерживается магнитопро-

водами 5 и 6. Между втулками 2 и 3 находится магнитная 

жидкость 7. 

Для исследований выбраны сочетания материалов втулки и 

вала: бронза – сталь и сталь – сталь. Втулки изготовлены из 

стали 30 и бронзы Бр ОСЦ4-4-2,5. На корпус прикладывается 

радиальная нагрузка от 5 до 50 кН. Частота вращения вала–

втулки: 300-1000 об/мин.  
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Рис. 1. 

 

В ходе испытаний на машине трения СМЦ-2 оцениваются 

триботехнические характеристики процессов, происходящих в 

зоне трения.  
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УДК 620.9 

Олеховски А. П. 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Для функционирования государства в условиях 

цивилизационных перемен, происходящих в современном мире, 

огромнейшее значение имеет доступность энергии. Ведь энергия 

означает не только экономическое развитие и обусловленное им 

повышение благосостояния; энергия – это еще и безопасность как 

в внутри страны, так и в международном аспекте. Именно 

поэтому важной задачей для государственных властей является 

обеспечение собственному государству энергетической 

безопасности. Это понятие включает в себя постоянный доступ к 

энергии по умеренным (доступным) ценам из разных источников, 

имеющих определенные качественные параметры.  

В настоящее время энергию получают прежде всего вследствие 

переработки такого природного сырья, как нефть, уголь, 

природный газ и уран. Перечисленное сырье используется не 

только в качестве источника для получения электроэнергии, но 

также в качестве топлива для транспортных средств и 

отопительного оборудования. К сожалению залежи нефти, угля и 

газа присутствуют лишь в некоторых частях земного шара. В 

связи с этим для многих государств доступ к ним просто 

невозможен. В случае других государств доступные залежи 

удовлетворяют всего лишь незначительную часть потребностей в 

энергетическом сырье. Государства, в которых наблюдается 

недостаток энергетического сырья, практически обречены на его 

импорт. Подобное решение содержит в себе множество изъянов. 

Прежде всего, в случае конфликта или войны поставки могут 

быть прекращены. Немаловажной является также вероятность 

политико-экономической зависимости от экспортера. Неблаго-
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приятное влияние на энергетическую безопасность государства-

импортера могут иметь и колебания цен на энергетическое 

сырье на мировом рынке.  

По причине угроз, связанных с импортом сырья, возникает 

необходимость в поиске альтернативных источников энергии. В 

стратегическом планировании их наличие является ключевой 

проблемой энергетической безопасности государства. Наиболее 

перспективными считаются альтернативные, то есть возобнов-

ляемые источники энергии (ВИЭ), к которым относятся 

солнечный свет, ветер, вода, геотермия и биотоплива. Вопреки 

расхожему мнению эти источники не являются чем-то новым. 

Человечество с давних пор использовало их для приведения в 

движение механизмов (энергия ветра и воды), в теплоэнергетике 

(солнечный свет и геотермия), а также в качестве топлива 

(биотоплива). Так почему же вместо того, чтобы усовершен-

ствовать технологии, использующие возобновляемые источники 

энергии, люди стали искать новые источники и сырьѐ, могущие им 

гарантировать удовлетворение возрастающих наряду с цивили-

зационным развитием энергетических потребностей? Причины 

для такого положения вещей к сожалению следует усматривать 

в естественных ограничениях, связанных с использованием 

ВИЭ. Не везде дуют благоприятные для энергетики ветры, не 

везде присутствует необходимое количество солнечного света. 

Гидроэнергетический потенциал рек и водотоков также 

ограничен. Весьма существенными являются и затраты, 

связанные с созданием энергетических систем на базе ВИЭ. С 

другой стороны, повсеместное использование ВИЭ может 

неблагоприятно сказываться на окружающей среде. Крупные 

ветряные фермы генерируют опасный для здоровья уровень 

шумов, являются угрозой для птиц и летучих мышей. Что же 

касается гидроэлектростанций, то они нарушают естественный 

гидробаланс и приводят к заиливанию рек и возникновению 

оползней. Выращивание необходимых для производства 

биотоплив энергетических растений может способствовать 
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истощению почвы и тем самым угрожать продовольственной 

безопасности государства. Тем не менее не следует полностью 

вычеркивать ВИЭ из энергетического баланса государства. И 

хотя благодаря ВИЭ полная энергетическая безопасность не 

будет обеспечена, рациональное их использование может 

привести к уменьшению энергетической зависимости от других 

государств и снизить использование дефицитного энерге-

тического сырья.  
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УДК 621.891 

Кирилков В. А. 

 

ДИСИПАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ  

ПЛАСТИЧНИХ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ФРЕТИНГОСТІЙКІСТЮ  

 

Довговічність та надійність сучасних машин у значній мірі 

пов’язана з довговічністю роботи в умовах фретингу. Як відомо, 

в процесі динамічного контактування твердих тіл, яке має місце 

при терті, відбувається безперервне підведення до трибосистеми 

механічної енергії та її розсіювання, яке здійснюється за різними 

механізмами. Розсіювання механічної енергії визначається не 

тільки реологічними властивостями матеріалу пари тертя, але й 

реологічними властивостями мастильних матеріалів. Тому 

вивчення реологічних властивостей мастильних матеріалів має 

важливе значення для розв’язання актуальної проблеми 

підвищення працездатностітрибо систем в умовах фретингу. 

Були проведені дослідження впливу пластичних мастильних 

матеріалів на еволюцію коефіцієнта тертя при фретингу. 

Експерименти проводились на установці МФК-1 з використанням 

зразків із сталі 45 при нормальних умовах оточуючого середовища. 

Досліжувались такі види мастил: жировий солідол, солідол УСаА, 

мастило Літол-24 та Літол-24 з добавкою дисульфіду молібдену 

Паралельно для цих же мастильних матеріалів за допомогою 

триборелаксатора були досліджені їх дисипативні властивості. При 

цьому мастильні матеріали наносились на зразки, виготовлені з 

тієї ж сталі 45. 

Порівняння отриманих результати показало, що мастильні 

матеріали, які забезпечували в процесі випробувань менші 

значення припрацьовочного та стабілізованого коефіцієнтів 

тертя, володіють кращими дисипативними властивостями. 

У результаті проведених експериментів з’ясовано, що 

показники фретингостійкості трибосистеми в умовах фретинг-
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корозії збільшуються зі зростанням контактного тиску. При 

підвищених контактних навантаженнях перевагу слід віддавати 

мастилам на літієвих загусниках. 

Пластичні мастильні матеріали для забезпечення стійких 

експлуатаційних властивостей в умовах фретинг-корозії повинні 

володіти високим опором продавлюванню та малим опором 

зсуву. Такі властивості можуть бути досягнуті введенням у 

мастильний матеріал речовин, яку мають пластинчасто-шарувату 

структуру  

Зроблено висновок, що фретингостійкість пластичних мастиль-

них матеріалів може бути попередньо оцінена за їх дисипативними 

властивостями: чим кращі дисипативні властивості має пластич-

ний мастильний матеріал, тим більша його фретингостійкість. 

  



105 

УДК 628.852: 53.08 + 004.73 

Андрєєв В. І., Кубов В. І., Зюляєв Д. Д. 

 

ЕВРИСТИЧНІ АЛГОРИТМИ  

САМОВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ  

МІКРОКОТРОЛЕРНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ  

ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Огляд загальних проблем розробки відмовостійкого 

програмного забезпечення для мікроконтролерних систем. 

Для реалізації ефективних систем керування енерго-

збереженням потрібно мати постійний контроль за поточними 

параметрами системи. Для контролю параметрів сучасних систем 

традиційно використовують мікроконтролерні засоби. 

Елементи мікроконтролерної системи отримують інформацію з 

сенсорів в вигляді електричних параметрів: напруга, струм, 

частота електричних коливань або інше. Ці елементи не мають 

ніяких посередників і являються першою ланкою у ланцюгу 

послідовних етапів обробки інформації. Зважаючи на вимогу 

низької вартості системи, як правило, використовуються най-

простіші мікроконтролери. Особливістю таких мікроконтролерів є 

малий обсяг пам’яті та обмеження швидкодії, що вимагає 

особливої ретельності при розробці програмного забезпечення 

та його валідації. 

Практикою сучасної розробки програмного забезпечення є 

широке використання готових бібліотек та процедур для реалізації 

складних елементів протоколів обміну між окремими складовими 

системи. Ці бібліотеки з точки зору розробника програмного 

забезпечення виглядають, як «чорна скринька» з певними умовами 

на вході та виході. Очікувати адекватних результатів можна лише 

за умов відповідності апаратного та програмного середовища 

розробника бібліотеки та користувача цієї бібліотеки. Але повна 

відповідність апартно-програмного забезпечення можлива лише 
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при повному дублюванні апаратури та алгоритмів обробки, 

тобто при звичайному тиражуванні існуючої розробки.  

Якщо ставиться мета розробки нового оригінального 

продукту, то умови ідентичності апаратного та алгоритмічного 

середовища порушуються. Це спричиняє «незрозумілі», раптові 

відкази окремих елементів комплексу або всього комплексу. Для 

боротьби з такими відказами можна намагатися використовувати 

«чесний метод» – пошук витоків проблеми – bugs, шляхом аналізу 

текстів алгоритмів бібліотек, та усунення виявлених помилок. 

Але такий метод вимагає глибокого занурення у проблематику 

відповідної задачі з надмірно великими витратами часу. Окрім 

того такий підхід не завжди можливий, через поширену 

практику використання модулів «інтелектуальної власності» з 

відсутніми текстами початкових програмних кодів. Тому при 

розробці нового програмного забезпечення вимушено обме-

жуються умовами, коли помилки залишаються і інколи виникають, 

але не дуже часто. За таких умов надійність роботи системи 

набуває ймовірнісного характеру.  

Якщо заздалегідь є припущення про можливий відказ праце-

здатності системи, то необхідно передбачити методи найшвид-

кішого відновлення системи з мінімально припустимими втратами 

інформації. 

Система повинна відновлюватися навіть за умов непередба-

чених заздалегідь (на етапі проектування програмного забезпе-

чення) помилок або збоїв. Невизначеність помилкових умов та 

засобів усунення наслідків помилок примушує використовувати 

евристичні методи. Назва евристичний походить від грецького 

ευρίσκω (heuristiko) – знахідка.  

Проблеми побудови надійних систем з ненадійних компонентів 

давно відома і достатньо успішно розв’язується при розробці 

великих проектів на базі відкритого програмного середовища 

Linux. У закордонній термінології до програмного забезпечення, 

що відповідає умовам надійності використовується термін – 

Robustness Software. У вітчизняній практиці термін «робастний» 
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використовується переважно для позначення стійкості алгоритму 

до суттєвих помилок вхідних даних. Але треба розглядати 

стійкість системи значно ширше: не тільки відносно помилок 

даних, але й відносно власних помилок алгоритму обробки, та 

комплексних помилок, як програмних так і апаратних, 

комплексу в цілому. 

Проблеми реалізації системи контролю температурних 

режимів університету. 

З задачею підвищення надійністю системи автори зіткнулися 

під час розробки системи моніторингу температурних режимів 

університету. Було розроблено систему для отримання темпера-

турних даних з мікроконтролерних веб-серверів. Спрощену 

схему мережі наведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема підключення мікропроцесорних Web-Серверів 

до локальної комп’ютерної мережі університету 
 

Сервер збору даних фігурує як клієнта для Web-Сервера й із 

заданою періодичністю (приблизно раз у хвилину) опитує всі 

контрольовані точки. Результати вимірів фіксуються на жорсткому 

диску сервера збору даних, і далі можуть бути оброблені й перет-

ворені в графіки в пакеті Excel за допомогою спеціально 

розроблених макросів.  
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Такі данні отриманні на інтервалі 2011-2013 роки з темпом 

близько 5 хвилин по кожному з 16 температурних сенсорів (понад 

4 млн. окремих відліків). Приклад результатів реєстрації темпе-

ратур з кількох сенсорів, розташованих у різних приміщеннях і 

спорудах університету протягом однієї доби наведено на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Приклад варіацій температури  

в приміщеннях університету і температури зовнішнього 

повітря протягом однієї доби 
 

Досвід налагодження системи отримання даних температурних 

режимів університетів являє яскравий приклад підвищення 

надійності системи шляхом використання евристичних методів. 

Як прототип програмного забезпечення для мікроконтро-

лерного веб-серверу збору даних було використано відкриті 

програмні коди для організації мережевого зв’язку між мікро-

контролером та Ethernet-мережею. Примірники програми обміну 

з Ethernet-мережею не мали ні яких ознак непрацездатності при 

ручному тестуванні.  

Впровадження цих процедур у автоматичну систему після 

кількох хвилин нормальної роботи призвело до раптової зупинки. 

Як пізніше з’ясувалося, причиною зупинки була помилка 
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ініціалізації змінної програми, що приводила до переповнення 

стеку після кількох десятків звернень до сенсорів. Ця помилка була 

виправлена, але залишилась невпевненість в відсутності в програмі 

інших, подібних помилок. 

Як було встановлено при експериментах з елементами системи, 

відмова одного мікроконтролерного сервера відбувається 

орієнтовно не частіше одного разу на два тижні. Відповідна 

ймовірність добового відмови   14/11 dayP . З урахуванням 

типової частоти запитів, а саме 1 запит до 5 хвилин, отримаємо 

ймовірність відмови на запит 

  4

1 1025.04032/1
122414

1
request 


P . 

Виявлення причини відмови при такій низькій вірогідності є 

надзвичайно складним завданням, та вимагає значних витрат 

часу. 

Разом із тим, низька ймовірність відмови одного сервера 

перетворюється у високу ймовірність відмови хоча б одного 

сервера при великій кількості серверів. Для N серверів 

ймовірність відмови системи визначається рівнянням 

    dayPdayP NN  1 , 

де    NN dayPdayP 1  – ймовірність безвідмовної роботи 

системи з N елементів. Ця ймовірність пов’язана з ймовірністю 

безвідмовної роботи одного елемента системи 

   dayPdayP 11 1 . 

Таким чином ймовірність відмови системи з N елементів 

визначається рівнянням 

 NN dayPdayP )(11)( 1 . 

Підставляючи конкретні значення ймовірності відмови для 

експериментальної системи, що складається з 10 серверів, 

отримаємо 

    53.047.0114/111)(11)(
1010

110  dayPdayP . 
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Тобто при такій ймовірності відмови хоча б в одному елементі 

системи повинні відбуватися приблизно один раз на день – раз 

на два дні. 

Саме така ситуація, на жаль, і спостерігалася в експери-

ментальній системі. Відмови одного мікроконтролера відбувалися 

дуже рідко, щоб можна було виявити причину відмови, але 

занадто часто для системи в цілому. 

Для усунення наслідків відмови – «підвисання» мікро-

контролера, доводилося підходити до місця розміщення конкрет-

ного контролер і виконувати операцію його апаратного скидання.  

Апаратно-програмні засоби самовідновлення роботи 

елементів системи. 

Для можливості автоматичного самовідновлення системи побу-

дованій на мікроконтролері більшість виробників передбачають, 

так званий, механізм Watchdog – Сторжевий Пес. Головна ідея 

цього механізму полягає в тому, що програма повинна періодично 

відзначати свою працездатність записом в спеціальний регістр. 

Якщо такого запису не було зроблено, то спрацьовує таймер 

примусового пере запуску мікроконтролера. 

Використання механізму Watchdog має певні особливості. А 

саме: 

 Максимальний інтервал часу між відзначками працез-

датності не повинен перевищувати певного максимального 

значення. Тому треба враховувати часові проміжки при виконанні 

певних процедур в програмі. 

 Деякі бібліотечні елементи програми можуть затримувати 

виконання програми на час, що перевищує максимально при-

пустиме значення. Отже таймер повинен скидатися при початку 

виконання процедури та по закінченню. 

У програмі мікроконтролерного веб-серверу Watchdog реалізо-

вано в двох місцях: перше при ініціалізації протоколу обміну, для 

впевненості, що всі компоненти справні; друге при отриманні, 

обробки та відсиланні даних в разі затримки виконання програм-

ного коду, або не отримання запиту виконується перезапуск 

серверу. 
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Щоб автоматизувати процес перезапуску до програмного коду 

мікроконтролерного веб-серверу додано процедуру Watchdog, яка 

слідкує за станом серверу і у разі не отримання запиту через 

5 хвилин примусово перезавантажує програму. Але дана про-

цедура є лише закриває проблему  і не вирішує її. 

 

Фрагмент програми обробки запитів 
 

void loop(){ 

uint16_t dat_p; 

delay(10); // затримка на 10 мс 

counter++; // додання лічильника 

if (counter<=30000) wdt_reset();  // перезапуск при досягнені 

ліміту таймера 

dat_p=es.ES_packetloop_icmp_tcp(buf,es.ES_enc28j60PacketRe

ceive(BUFFER_SIZE,buf)); 

if(dat_p!=0){ // наявність запиту в мережі 

if (strncmp("/ ",(char *)&(buf[dat_p+4]),2)==0){ // перевірка 

правильності запиту 

dat_p=print_webpage(buf); // обробка запиту 

} 

es.ES_www_server_reply(buf,dat_p); // якщо запит не правильний, 

то пропустити 

} 

} 
  

Процедура обробки запитів 

1. Ініціалізуем лічильник та робимо паузу – 10 мс 

2. Збільшуємо лічильник на одиницю 

3. Перевіряємо чи не досяг лічильник максимального 

значення – 30000, час очікування – 5 хвилин (10ms*30000=300s=5m), 

виконуємо перезапуск.  

4. Якщо є запит з мережі 

1.1. Якщо правильний запит:  

4.1.1. Формуємо відповідь 



112 

4.1.2. Скидаємо лічильник 

2.2. Відсилаємо данні 

5. Повторюємо всі операції починаючи с п.1. 

У подальшому тестуванні виявлено, що інколи при 

перезапуску мікроконтролерний сервер та сервер збору можуть 

попасти в один тайм-слот і призвести до спотворення даних. 

Тому в логах даних іноді трапляються неправдиві данні з 

частотою один – три рази на день. 

Одним із неочікуваних джерел помилок виявився механізм 

початкового завантаження програми у пам’ять процесора, так 

званий Bootloader. Цей механізм було розроблено з метою 

полегшення завантаження програм. Недоліків у будь-якого 

бутлоадера два – найголовніший використовується частина флеш 

пам’яті. Другий, не менш вагомий, то що він стартує перший і 

якщо не подбати про правильний алгоритм входу в бут, то 

мікроконтролер може зробити це мимовільно, записавши в себе 

неправильний код.  

З’ясувалось, що полегшений механізм завантаження, полегшує і 

умови для саморуйнування програми під час частих переза-

пусків в наслідок відмов системи електропостачання. При 

неправильному виключенні живлення руйнувався програмний код. 

Тому для виключення можливості само руйнування програмного 

коду за допомогою налаштувань FUSE відключено завантаження 

бутлоадера. 

Досвід експлуатації комплексу показав, що навіть після 

усунення потенційних джерел помилок, якісь невідомі помилки 

залишилися. Ці помилки приводили до раптової відмови в 

відповіді на запит від серверу і зависання мікроконтролера. Тож 

задача підвищення надійності роботи системи залишилась. 

Як уже відзначалось, для такого класу задач добре підходять 

евристичні методи. Евристичний алгоритм спроможний видати 

прийнятне рішення проблеми серед багатьох рішень. Зазвичай 

такі алгоритми знаходять рішення близьке до найкращого і роблять 

це швидко. Такий алгоритм може бути точним, тобто знаходити 
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найкраще рішення, але він все одно буде називатися евристичним, 

доти доки не буде доведено, що рішення дійсно найкраще. 

Використання евристичних алгоритмів дає змогу накопичувати 

базу помилок знайдених у коді програми, що спрощує роботу 

програміста. Також можливе тимчасове усунення помилки засто-

совуючи різні процедури, які б запобігали виникненню не штатних 

ситуацій. Таким чином зменшуються витрати на усунення помилок 

при розробці, враховуючи, що більшість сучасного програмного 

забезпечення не виключає можливість збою. 

Розглянемо варіант коли сервер отримання даних, припинив 

зчитувати данні, можливі причини: 

1. Відсутність живлення – А; 

2. Відсутність локальної мережі – Б; 

3. Помилка при виконанні скрипту – В; 

4. Помилка в електронних елементів – Г. 

Вважаємо, що ймовірність  помилок В та Г по 31 %, а А та Б 

по 18 %. 2 % – це помилки, які можуть не враховуватися при 

написанні алгоритму самовідновлення. 

При роботі евристичний алгоритм скоріш за все протестує 

найменш ймовірні проблеми А та Б, при негативному результаті 

буде розглянуто логи на факт помилки, яка частіше за все виникала 

В або Г для вирішення питання про метод усунення помилки. У 

разі збереження періодичних збоїв буде розглянута помилка, яка 

не ввійшла в жоден з переліків, а отже буде додана до списку. 

Використання такого типу алгоритмів забезпечує зменшення 

ризику виникнення помилок, а також збільшує надійність та 

інформативність для розробника програмного забезпечення 

вказуючи на помилки, які виникли в ході експлантації системи. 

Для вирішення проблеми зависання мікроконтролера в глобаль-

ному циклі програми відпрацьовується таймер перезапуску. При 

старті програми вмикається Watchdog та лічильник, який робить 

затримку на 10 мс потім скидається таймер Watchdog і почи-

нається процедура очікування запиту. Якщо запиту немає на 

протязі 5 хвилин відліку таймера мікроконтролер перезаванта-
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жується; у разі наявності запиту виконується процедура обробки-

відправлення даних, а також в сей час таймер слідкує за станом 

виконання процедури і у разі перевищення виконання більш ніж 

дві секунди мікроконтролер перезавантажується.  

У результаті впровадження алгоритмів само відновлення в 

рази зменшилися випадки зависання мікроконтролерного веб-

серверу, а отже, зменшилась кількість втрачених даних. 
 

 
A  

 
B 

Рис. 3. Приклади узагальненої статистики наявності даних 

A – без алгоритму, B – з алгоритмом 
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Використання евристичних алгоритмів зменшує кількість 

можливостей спотворення або відсутності даних. Але треба 

зважати, що використання такого типу алгоритмів лише маскує 

проблему і дає відомості розробнику про неї. У свою чергу 

розробник повинен відшукати причину виникнення конфлікту у 

системі, але вже як зазначалося більшість розробників не мають 

можливості та ресурсів для пошуку всіх помилок та гарантування 

сто процентної відказо стійкості, отже використання евристичних 

алгоритмів являє собою економічно вигідний крок при розробці 

програмного коду.    

Висновки та рекомендації 

Під час експлуатації комплексу було виявлено ряд помилок, 

які призводили до відмов тому треба розробити систему яка: 

1. Записує логи всіх помилок; 

2. Періодичність виникнення помилок; 

3. Відслідковує запити, які надходять до системи. 

Для даного типу задач використання евристичних алгоритмів 

є досить доцільним, так як вони спроможні аналізувати стан 

системи та приймати рішення для підтримки працездатності 

системи. Це також зменшує витрати на системи, які будуть 

знаходити помилки, так як сам алгоритм в змозі виконувати 

пошук причини відмов працездатності. Представлені дані 

показали, що при використанні алгоритмів процент відмови 

знизився до двох процентів. Результати роботи можуть бути 

застосовані в галузях, де є задача виміру, отримання, первинної 

обробки та передачі даних, за умов відсутності 100 % надійності 

апаратних та програмних засобів, що використовується системою. 

Використання відповідних апаратних та програмних засобів, а 

саме евристичних алгоритмів оцінки та відновлення працездат-

ності системи дозволять підвищити надійність та ефективність 

роботи системи в цілому. 
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