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АНОТАЦІЯ 

 Аналіз сучасного стану проблеми підвищення довговічності деталей трибо-

механических систем показує, що мащення є найбільш важливим засобом впливу 

на процеси переносу енергії і матеріалів у трибомеханических системах, зниження 

тертя і зменшення зношування. Будь-яке порушення режиму чи змащення втрата її 

працездатності має неприємні наслідки для трибомеханических систем. 

Змазування навантажених і неприроблених поверхонь тертя деталей трибоме-

ханічних систем і, у першу чергу, трибоспряжень з локальною формою контакту 

(підшипників качения, зубчастих передач і т.д.) здійснюється в эластогидроди-

намічному (ЕГД) режимі. У цьому випадку, ЕГД-мастильний шар є джерелом 

рідинного мащення в абсолютній більшості неконформних вузлів тертя. Відомо, 

що найкращі умови тертя в неконформних вузлах, що забезпечують справну робо-

ту і досить високу довговічність, створює рідинне змащення, змішане мащення з 

максимально можливої долею рідинного мащення. Тому, актуальною задачею 

підвищення довговічності неконформних вузлів тертя є умови утворення ЕГД-

плівки мащення, при якому тиск істотно впливає на деформації контактуючих по-

верхонь, тобто на форму мастильного шару і на в'язкість мастильного матеріалу. 

Сучасний стан ЕГД-мащення показує, що значна увага приділена застосуван-

ню принципів еластогідродинаміки до встановлення найбільш сприятливих умов 

роботи елементів трибомеханічних систем. Не рідко упускається з виду нераціо-

нальне мащення, пов'язане з неправильною подачею і розподілом мащення в око-

лицях контакту тертя. Причиною усьому є розвиток масляного голодування, що 

приводить до розриву ЕГД-мастильного шару і, в остаточному підсумку, до ви-

никнення схоплювання між контактуючими поверхнями. 

Дослідження механізму мастильної дії ультратонких ЕГД-мастильних шарів 

олив в умовах масляного голодування є нині актуальним, оскільки встановлено, 

що багато підшипників експлуатуються в цих умовах, а також у тихохідних вуз-

лах, у яких неможливе виникнення рідинного мащення. 
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У криогенному машинобудуванні розглядається тенденція до збільшення 

низькотемпературних вузлів. Довговічність неконформних вузлів тертя деяких 

низкотемпературних машин може бути збільшена за рахунок оптимального вибо-

ру мастильного матеріалу. 

Актуальним напрямком надійного прогнозування довговічності неконформ-

них вузлів і оптимального вибору мастильних матеріалів є розроботка комплекс-

ної методики оцінки мастильної дії мастильних матеріалів в умовах рясного ма-

щення і масляного голодування, що забезпечує раціональне змащення, правильний 

вибір мастильного матеріалу і температурний ре жим змащення. 
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 ВСТУП 

Важливе місце в рішенні задач по зменшенню витрат на тертя, корозію і зага-

льний знос трибомеханічних систем (підшипників кочения і ковзання, зубчастих 

передач, кулачків і т.д.) приділяється триботехніці. 

У складному комплексі питань боротьби з тертям, корозією і загальним зно-

сом триботехніка має свої задачі. Усе зростаюче значення цих задач зв'язано не 

тільки з бурхливим розвитком машинобудування, з підвищенням якості, кількості 

і вартості авіаційної, автомобільної і сільськогосподарської техніки, але і з тим, що 

за останні роки в усьому світі докорінно змінилося відношення до нафти, паливам, 

оливам і іншим мастильним матеріалам. Це зв'язано насамперед з переходом на 

інтенсивний шлях розвитку в нафтопереробній і нафтохімічній промисловості: 

при поліпшенні якості і збільшенні вартості нафтопродуктів, складності їхнього 

виготовлення, особливо мастильних матеріалів, кількість нафти, що переробляєть-

ся, практично не збільшується. 

Поліпшення якості мастильних матеріалів і їхнє правильне застосування ма-

ють велике значення для економіки України. Мастильні матеріали, оптимально 

підібрані для рішення конкретної задачі, можуть дати мільярдну економію (у до-

ларах) у промислово розвинених країнах завдяки економії енергії, зниженню зно-

су, зменшенню витрат на технічне обслуговування і подовження термінів міжре-

монтної експлуатації трибомеханических систем. 

У США була прийнята програма зменшення витрати палива, у тому числі за 

рахунок поліпшення якості мастил. По цій програмі витрата палива до 2000 р. 

скоротився до 4,7 5,9 л на 100 км пробігу в порівнянні з 8,6 л у 1984 - 1985 р. Ана-

логічні заходи проводилися у Великобританії, ФРН, Японії, Франції й інших 

країн. 

За рахунок удосконалювання техніки мащення і поліпшення якості мастиль-

них моторних і трансмісійних олій можна знизити витрату палива на 10 - 15 %, 

збільшити моторесурс двигунів на 30 %, збільшити термін зміни оливи у двигуні і 

знизити загальні витрати олив у 2 - 4 рази, скоротити асортимент використовува-
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них олій, значно зменшити витрати на обслуговування техніки, її ремонт, запасні 

частини. 

Мета і задачі роботи. Метою роботи є розробка комплексної методики 

оцінки мастильної дії мастильних матеріалів в умовах рясного змащення і масля-

ного голодування в крапковому (круговому) контакті тертя для рішення задач, 

зв'язаних з підвищенням довговічності підшипників кочення. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 

— проектування і виготовлення експериментального стенда по дослідженню 

товщини і форми мастильного шару в завзятому (самоустанавливающем) шари-

копідшипнику; 

— визначення вязкісних, вязкісно-температурних і пьезовязкісних властиво-

стей мастил; 

— визначення параметрів геометрії і матеріалів, локальних напруг і дефор-

мацій, що характеризують властивості статичного контакту; 

— чисельне рішення ЕГД-задачі по визначенню центральної товщини ма-

стильного шару в умовах рясного мащення; 

— одержання співвідношень центральних толщин мастильного шару в умовах 

рясного змащення і масляного голодування по реологическому ознаці; 

— дослідження масляного голодування і кавитационных процесів у залеж-

ності від температурного режиму, 

— розробка комплексної методики прогнозування довговічності підшипників 

качения й оптимального вибору мастил в умовах рясного змащення і масляного 

голодування. 

Об'єкт дослідження — порушення режиму змащення і втрата довговічності 

неконформних вузлів. 

Предмет дослідження — мастильна дія олій у крапковому (круговому) кон-

такті тертя. 

Методи дослідження. 
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— метод оптичної ынтерферометрії по вимірі ультратонкої товщини мастиль-

ного шару і дослідженню розподілу змащення в крапковому (круговому) контакті 

тертя і процесів, що відбуваються в околицях контакту; 

— альтернативний метод розрахунку (по Хемроку і Брюи) параметрів гео-

метрії, локальних нормальних і дотичних напружень і деформацій; 

— третя крайова задача для самосполученого еліптичного диференціального 

рівняння другого порядку в прямокутнику методом верхньої релаксації по лініях 

для моделювання профілів товщин мастильного шару і пружних деформацій, 

— обробка експериментально-теоретичних результатів методом багаторядної 

селекції й апроксимації моделей товщини мастильного шару в центральній зоні 

ЕГД-точкового (кругового) контакту; 

— обробка експериментально-теоретичних результатів методом найменших 

квадратів по визначенню центральної товщини мастильного шару в умовах масля-

ного голодування, 

— експериментальне дослідження масляного голодування і кавітації в око-

лицях крапкового (кругового) контакту тертя в діапазоні температур від низьких 

до підвищених за допомогою високошвидкісної мікрофотографії і відео- теле-

реєстрації основних ЕГД-характеристик, 

— визначення фактичної довговічності завзятих (самоустановлювальних) ша-

рикоподшипников за ДСТ 18855-94 і використання номографического методу 

підбора в'язкості для оптимального вибору мастильних матеріалів. 
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РОЗДІЛ 1  

МАСТИЛЬНА ДІЯ У КОНТАКТІ ТЕРТЯ ДЕТАЛЕЙ ТРИБОМЕХАНІЧНИХ 

СИСТЕМ 

1.1 . Структура мастильного шару у контакті тертя та режими мащення де-

талей трибомеханічних систем. 

Повне запобігання зношуванню можливе лише за умови конструювання до-

сить дорогих конструкцій, тому з деякою мірою зношування доводиться миритись. 

Аналіз експлуатаційних відмов підшипників зношування показав, що сучасні важ-

конавантаженні підшипники кочення найчастіше виходять з ладу не лише через 

викришування втоми, але й через такі дефекти виникнення яких не завжди сьогод-

ні можуть пояснити. Це відбувається з багатьох причин, у тому числі, що один з 

багатьох факторів, який визначає працездатність підшипників, - вплив мащення в 

зоні контакту, до цього часу в повному обсязі не враховують в загально прийнятих 

розрахунках підшипників. 

З погляду вітчизняних та закордонних дослідників мащення здійснює про-

відний вплив на працездатність вузлів тертя. За останні роки уявлення про можли-

вості впливу мащення на процеси, які відбуваються при русі пружних реальних 

тіл, зазнали корінних змін. Виявилося, що між коченням з сухими поверхнями і 

поверхнями, покритими рідким або консистентним мастилом, існує значна відмін-

ність, що відноситься не лише до кількісних, але й до якісних характеристик про-

цесів.  

Працездатність швидкісних авіаційних роликових підшипників, як показу-

ють численні габаритні експерименти та практика їх експлуатації в двигунах, за-

безпечується лише при наявності нерозривного мастильного шару в контакті тіл 

кочення з поверхнями, що труться, зовнішнього та внутрішнього кілець. Ряд дос-

лідів показав, що навіть короткочасне порушення подачі мастила у зону контакту 

швидкісного радіально-упорного шарикопідшипника призводить майже до миттє-

вого виходу його з ладу.  
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Встановлено, що мащення може зменшувати, а при деяких умовах - збіль-

шувати опір коченню. Воно може по-різному впливати на опір контактній втомі 

поверхневих шарів матеріалу та зношуванню їх. Рідке мащення забезпечує добре 

тепловідведення від робочих поверхонь. Мастило є засобом попередження явищ 

заїдання та схоплення робочих поверхонь та захищає їх від корозії. 

Збільшення надійності вузлів тертя забезпечується у випадку високої степені 

відповідності багатьох показників стану вузла тертя, які вимагаються умовами 

експлуатації. Поряд з такими показниками стану, як параметри шорсткості повер-

хонь тертя, геометричні характеристики і фізико-хімічний стан поверхневого ста-

ну деталей, що труться, важливе місце займають характеристики мастильного ма-

теріалу. Механізм мастильної дії визначається еластогідродинамічним (пружногі-

дродинамічним, контактно-гідродинамічним) та гідродинамічними режимами і 

граничними (негідродинамічними) явищами.  

Головною властивістю гідродинамічного мастильного шару є його в’язкість. 

Велика в’язкість ускладнює видавлювання його з зони між поверхнями мащення 

та забезпечує присутність мастила між деталями, що змащуються, але викликає 

втрату потужності вузла на подолання опору внутрішнього тертя. Підбирання 

в’язкості мастильного матеріалу зазвичай є компромісним. Включення рідких по-

лімерів для збільшення в’язкості з малою і середньою в’язкістю не є ідеальним за-

собом, тому що полімери в середовищі працюючого мастила руйнуються і дегра-

дують, а зменшення їх розмірів призводить до зменшення в’язкості. Причинами 

деструкції полімерів можуть бути механічні руйнування, викликані тертям, дросе-

люванням (див. рис.1.1), кавітаційні процеси, імплозія, розрив зв’язків в молекулі 

полімеру.  

Мастильний матеріал в контакті послаблює дію навантаження, більш рівно-

мірно розподіляючи його по всій поверхні. Шар мастильного матеріалу виступає в 

ролі подушки, котра зменшує наслідки ударних навантажень, коливань і т.п. 

В’язкість мастильного матеріалу експоненціальна зростає зі збільшенням тиску. 

Більше зростання тиску може призвести до затвердіння мастильного матеріалу. 



12 

 

Чим більший тиск, тим більша розклинююча дія рідини. Цей ефект посилюється в 

присутності детергентів, тобто речовин, знижуючих поверхневий натяг і полег-

шуючих проникнення рідини в мікротріщини. Зростання швидкості в зонах тертя 

призводить до зміни інтенсивності взаємодії між деталями вузла. У мастильній 

області при збільшенні швидкості опір рухові спочатку знижується (зростає гідро-

динамічний тиск), потім опір і коефіцієнт тертя збільшується внаслідок зростання 

опору внутрішнього тертя рідини. В деяких діапазонах швидкостей з’являються 

характерні домінуючі види зношування. Вони різні для малих та великих швидко-

стей. Швидкість зсуву мастильного матеріалу може призводити до деяких реоло-

гічних аномалій та прояву рис неньютонівської рідини. Зі зростанням тиску мас-

тило в деяких точках набуває в’язкопружних властивостей, тим самим, 

в’язкопружний ефект призводить до зростання часу релаксації та різкого знижен-

ня ефективної в’язкості.  

Вплив температури призводить до інтенсифікації хімічних реакцій в змащу-

ваному контакті тертя. У контактуючих твердих тілах при великому зростанні те-

мператури, особливо на вершинах нерівностей, може відбутися пластифікація ма-

теріалу, пластична деформація, місцеве зварювання, фазові перетворенні і тому 

подібні теплові явища. Дія високої температури на мастильний матеріал викликає 

різні термохімічні реакції, що призводять до теплового розкладання та коксування 

оливи. В умовах низьких температур, близьких до температури застигання оливи, 

в’язкість залежить від градієнту швидкості зсуву. Зі зниженням температури ви-

никає структурна в’язкість, при виникненні якої зростають втрати енергії на подо-

лання внутрішнього тертя в шарі мастила, в той час як зовнішнє тертя, зумовлене 

корисною роботою (наприклад переміщення машини), залишається постійним. 

При зникаюче малій кількості мастила, коли може утворитися мастильне по-

криття близьке за товщиною   до шару в декілька молекул, процес протікає в умо-

вах граничного тертя і зниження роботи сил тертя на контакті при русі пружних 

тіл переважно залежить від поверхневої активності та стійкості мастильного шару, 

тобто від фізико-хімічних властивостей мастила, а також від властивостей матері-
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алів деталей. Мастильні (негідродинамічні) шари складаються із абсорбційних 

(хемосорбційних), хімічно модифікованих поверхневих шарів, які утворюються 

шляхом хімічних реакцій між присадками, що добавляються в мастильні матеріа-

ли та поверхнями тертя. Існування тих чи інших граничних мастильних шарів ви-

являється зовнішніми умовами і механо-фізико-хімічними властивостями масти-

льного середовища та поверхонь, що труться. 

Структура мастильного шару, як гідродинамічного, так і граничного похо-

дження пов’язана з безпосередньою фізичною взаємодією між поверхнями, що 

здійснюють відносний рух. На всі ці процеси здійснює вплив мастильний матері-

ал, призначення якого полягає в розмежуванні поверхонь, які рухаються відносно 

одна одної мастильним шаром здатним підвергатися зсуву з малим опором і без 

будь-яких пошкоджень поверхонь. В залежності від товщини мастильного шару 

(від десятих долів міліметра до декількох нанометрів), розподіл висот нерівностей 

в мастильному шарі і степені геометричного прилягання (комфорні чи некомфорні 

вузли), можна виявити різні режими мащення. 

У якості параметра λ, що характеризує режим тертя у контакті кочення, слід 

приймати відношення товщини мастильного шару h0 до приведеного середньоква-

дратичного значення шорсткості R′а поверхонь контактуючих тіл: λ=h0 / R′а  . При 

цьому        R′а = (Rа1
2 + Rа2

2 ), де Rа1 і  Rа2 – середньоарифметичні відхилення 

шорсткості контактуючих поверхонь. При λ < 1 виникає граничне тертя, яке ви-

кликає значне пошкодження поверхонь, що труться і заважає забезпеченню необ-

хідної працездатності швидкісного підшипника. При 1 < λ < 1,5 відбувається зно-

шування поверхонь. У цих умовах відбувається змішане тертя – поєднання грани-

чного та рідинного. Довговічність підшипника може бути іноді дещо меншою ніж 

розрахована. При 1,5 < λ < 3 іноді виникають моменти короткочасного контактно-

го тертя, однак в цілому такий режим наближений до рідинного, і контактногідро-

динамічна теорія мащення дає тут досить прийнятні, підтвердженні практикою ре-

зультати. Довговічність підшипника отримуємо в цьому випадку рівною, чи навіть 

трохи вищою, ніж розрахована. При 3 < λ < 4 має місце майже повне рідинне тер-
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тя, причому зношування незначне. Довговічність підшипника істотно перевищує 

розраховану. При λ > 4 тертя повністю рідинне і довговічність  підшипника, в бі-

льшості випадків, перевищує розраховану більш ніж у двічі. Ці дані грунтуються 

на базі дослідів Маккула та Талліяна. 

На рис. 1.2. показана залежність зміни коефіцієнту тертя  f від параметру ма-

стильного шару λ. Весь робочий діапазон складається із чотирьох режимів: грани-

чного, змішаного, еластогідродинамічного (контактногідродинамічного) та гідро-

динамічного (рідинного). В умовах змішаного та еластогідродинамічного режиму 

мащення помічаємо падіння значень коефіцієнту тертя, а при гідродинамічному – 

їх збільшення. 

Вважаючи, що шорсткість поверхонь тертя наближено однакова для всіх 

режимів мащення, значення коефіцієнту тертя буде залежати від товщини масти-

льного шару в контакті тертя. У звичайних умовах коефіцієнт тертя визначають за 

формулою: 

f = F/N                                                       (1.2) 

де F – сила тертя (тангенціальна складова), Н; N – сила, направлена по нор-

малі ( нормальна сила), Н. 

В умовах гідродинамічного режиму тертя величина нормальної складової 

сили залежить від товщини мастильного шару ( N ≈ 1/h2) [11]. При еластогідроди-

намічному мащенні нормальна сила несуттєво впливає на товщину мастильного 

шару. Сила тертя в умовах еластогідродинамічного та гідродинамічного режимів 

мащення залежить від товщини мастильного шару (F ≈ 1/h). З використанням фо-

рмули (1.2), можна записати:  

  f ≈ 

2h

1
h

1

 ≈ h,  

fЕГД ≈ 
const

h

1

 ≈ 
h

1
. 
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Таким чином гідродинамічне мащення виникає коли поверхні кочення та 

доріжки тертя розділені порівняно товстим мастильним шаром. Товщина його ви-

значається в’язкістю мастила. У таких умовах забезпечується низьке тертя та ви-

сокий опір зношування. Це пояснюється тим, що товщина мастильного шару в ко-

нтакті тертя у багато разів перевищує шорсткість поверхонь тертя, величина яких 

перевищує  10-6 м, а параметр мастильного шару змінюється в межах 10 ≤ λ ≤ 100. 

Еластогідродинамічне (ЕГД-мащення) є, по суті, гідродинамічним з ураху-

ванням пружних деформацій поверхонь тертя і зміни в’язкості від тиску. Для ЕГД-

мащення має велике значення “геометричне прилягання” поверхонь, так як ЕГД-

режим мащення має місце у випадку зосереджених контактів (неконфорні вузли). 

Товщина мастильного шару значно менша ніж при гідродинамічному мащенні і 

складає 10-7 ≤ h ≤ 10-6 м. Параметр мастильного шару змінюється в межах, в цьому 

випадку, 3 ≤ λ < 10. 

Для граничного мащення характерна взаємодія між граничними шарами ма-

стила та окремими ділянками шорсткості поверхонь тертя. Мащення контакту тер-

тя в таких умовах відбувається фізичними  та хімічними властивостями поверхонь 

та мастильного середовища. Параметр мастильного шару λ < 1. 

Для змішаного режиму мащення характерна сукупність одночасно ефектів 

всіх перерахованих режимів, тобто мають місце як об’ємні властивості рідин ( 

в’язкість, густина і т.п.), так і фізико-хімічна взаємодія між граничними мастиль-

ними шарами та шорсткістю поверхонь. Товщина мастильного шару в цих умовах 

мащення змінюється в межах 10-8 ≤ h ≤ 10-6 м, а значення λ, 1 ≤ λ < 4. 

На ці дані спираються у своїх роботах Дмитриченко та Міланенко.  

Беір і Вінер не згодні з твердженням про зростання тертя при збільшенні λ 

згідно “кривої Штрібека”. Згідно з їхньою думкою, це збільшення бути мати місце 

тільки у дослідженому Штрібеком випадку радіального підшипника кочення, де 

вал охоплено втулкою, тому товщина плівки і відношення λ мають обмеження 

згори, і по мірі збільшення швидкості обертання в’язкий опір збільшується, що 

призводить до зростання коефіцієнта тертя. У випадку випуклого ролика на пло-
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щині (або майже будь-якого традиційного ПГД-контакту) немає обмеження на 

товщину плівки, і відношення в’язкого опору до навантаження буде продовжувати 

падати із зростанням товщини плівки. На підтвердження своєї думки наводять ре-

зультати своїх дослідів. 

Тобто як помітно на цей час виникають деякі розбіжності у визначенні меж 

режимів тертя та самого процесу протікання тертя. 

  

1.2. Мастильна дія олив в умовах еластогідродинамічного (ЕГД) –   режиму 

мащення. 

 

У наш час проблема збільшення зносостійкості деталей трибомеханічних систем 

набуває все більшої актуальності в зв’язку з неперервним зростанням швидкісних те-

мпературних і навантажувальних умов в контакті тертя. Мастило є найбільш важли-

вим засобом впливу на процеси переносу енергії та матеріалів у трибомеханічних сис-

темах, зниження тертя та зменшення зношування. Зменшення тертя є найбільш важ-

ливою обставиною, так як воно визначається умовами мащення.  

При аналізі причин відмов типових трибомеханічних систем (1400 підшипників 

кочення і 530 підшипників ковзання) виявлено, що 28,5% функціональних відмов під-

шипників кочення і 30,5% підшипників ковзання зумовлено процесами зношування. 

Головними видами відмов, пов’язаних з мащенням виступають викришування та на-

дир (заїдання, схоплення). 

Викришування, як явище поверхневої втоми, викликається повторним цикліч-

ним навантаження поверхонь вище межі витривалості втоми матеріалу. Для його роз-

витку потрібен деякий час, і воно призводить до поверхневих, чи підповерхневих трі-

щин і, врешті, до відділення частин з утворенням очагів викришування на одній чи 

обох поверхнях. Як і всі поверхневі явища втоми, викришування виникає, якщо навіть 

поверхні повністю розділені мастильним шаром, оскільки наявність шару просто 

пом’якшує інтенсивність циклічних поверхневих навантажень, але зовсім їх не виклю-

чає. В умовах застосування мастила довговічність втоми в більшій мірі залежить від 
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відношення товщини мастильного до шорсткості поверхонь. Як вказує С. В. Пінєгін 

руйнування втоми елементів підшипників в більшості випадків починається з поверх-

ні, де внаслідок дотику вершин нерівностей поверхонь, що труться, виникають значні 

дотичні напруженості. Опір втомі поверхневого шару залежить від приведеної напру-

ги, що є функцією як нормальних, так і дотичних напруг. Звідси випливає, що зі змен-

шенням товщини мастильного шару збільшується кількість дотиків нерівностей і три-

валість їх контакту, зростають сили тертя, приведені напруги та знижується довговіч-

ність. 

Відносна доля часу відсутності контакту збільшується з посиленням гідродина-

мічного ефекту, і при рідкісному терті вона рівна 100%. При неповному рідкісному те-

рті вона знаходиться між 0 та 100%, причому має місце явно виражена залежність між 

долею часу відсутності контакту і відношенням товщини мастильного шару до приве-

деної шорсткості поверхонь тертя.  

У роботі [2] експериментально показано, що при відношенні товщини мастиль-

ного шару до приведеної шорсткості, рівному 1, тільки 0,2% часу має місце повне рі-

динне тертя; при відношенні, рівному 2, рідинне тертя вже займає 55% часу, а при від-

ношенні, рівному 3, - 90%. Нарешті, при відношенні, рівному 4, протягом 99,5% часу 

повністю відсутні елементи контактного тертя. Можливо, це пов’язано як з наявністю 

вібраційного характеру самого руху, так і з існуючою технологією обробки поверхонь, 

що труться (наявність та розподіл більш високих нерівностей); воно визначається ста-

тистичними законами розподілу мікронерівностей і ймовірністю їх зустрічей. Саме 

цим можна пояснити той факт, що для практично повної відсутності елементів контак-

тного тертя товщина мастильного шару має перевищувати більш ніж у 3 рази приве-

дене середньоквадратичне значення шорсткості.  

У роботі [27] було встановлено, що при зміні коефіцієнту тертя з 0,05 до 0,1 і з 

0,05 до 0,2, відповідна довговічність зменшувалась у 4,5 і, навіть, 77 разів. Експериме-

нтальні та теоретичні досліди показали, що зміною в’язкості можна змінити контакту 

витривалість і розвиток тріщин втоми в поверхнях тертя. Наприклад, нафтенові оливи 

забезпечують збільшення контактної витривалості у 2-4 рази більше, ніж парафінові. 
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При збільшені в’язкості з 3 до 100 мм2/с швидкість розвитку тріщин втоми зменшуєть-

ся в 5 разів.  

Надир (заїдання, схоплення) є другим головним видом пошкодження поверхонь 

тертя, що являє собою результат сильного адгезійного зношування і, який не може 

з’явитися, якщо поверхні розділені мастильним шаром достатньої товщини. На відмі-

ну від поступово розвиваючогося в часі викришування, надир може розвиватися стрі-

мко, збільшуючи схильність поверхонь тертя до схоплення і заїдання. 

Для забезпечення повного ЕГД-мащення робочі умови слід обирати так, щоб в 

заданій системі відношень λ товщини мастильного шару до сумарної шорсткості пове-

рхонь (по формулі 1.1) було близько 3 (правило трьох сигм). Як вказується у роботі 

[119], відмова системи з повним ЕГД-мащенням наступає, коли виконуються:  

1) необхідна умова прориву ЕГД-плівки; 

2) додаткова умова прориву поверхневих шарів. 

Дані умови були запропоновані згідно номенклатурі Американської асоціації 

виробників зубчатих передач (AGMA) при нарахування 21 виду відмов зубів. 

Першу необхідну умову прориву ЕГД-плівки можна розглянути, виходячи з ос-

новних принципів ЕГД-мащення з урахуванням динамічного впливу зміни в’язкості, 

внаслідок зміни температури і тиску, а також шорсткості поверхонь. Що ж стосується 

додаткових умов прориву поверхневих шарів, то його вивченню присвячена істотна 

кількість праць [6, 30, 32, 49, 59]. 

Дуже велике значення в техніці мащення навантажених деталей мають умови 

утворення ЕГД-плівки, при яких тиск істотно впливає на деформації контактуючих 

тіл, тобто на форму мастильного шару і на в’язкість мастильного матеріалу. Ураху-

вання пружних деформацій та зміна в’язкості зі збільшенням тиску дозволяють засто-

сувати гідродинамічну теорію до підшипників кочення, до зубчатих передач і кулач-

ків, де має місце зосереджений контакт тертя. У цьому випадку, ЕГД-мастильний шар 

є джерелом рідинного тертя в абсолютній більшості випадків неконформного контакту 

в техніці. 

 ЕГД-теорія з’явилася як узагальнення класичної теорії гідродинаміки при вра-
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хуванні умов контакту, що впливають на властивості мастильного матеріалу і дефор-

мацію контактуючих деталей. При цьому визначаються форма та товщина мастильно-

го шару і її несуча здатність.  

 

1.3. Товщина елатогідродинамічного (ЕГД) – мастильного шару у контакті те-

ртя. 

Товщина мастильного шару (що розділяє поверхні ЕГД-контакту) являє особли-

вий інтерес для конструкторів, що займаються такими контактами. Повне розділення 

поверхонь в заданих робочих умовах може помітно збільшити довговічність відповід-

них деталей трибомеханічних систем. У випадку повного розділення форма відмови 

буде пов’язана з віддаленим по часу обмеженням довговічності втоми. Якщо поверхні 

недостатньо розділені, їх взаємодія призведе до скорочення довговічності контакту і 

навіть до раптової відмови у вигляді надиру. 

Раптова відмова підшипників кочення, підшипників ковзання, зубчатих передач 

і кулачків може викликати серйозні пошкодження з’єднаних з ними деталей високош-

видкісних машин. Повноцінне мащення цих деталей дає економію витрат на експлуа-

тацію та обслуговування.  

Дослідники еластогідродинамічного контакту почали займатися прогнозуван-

ням товщини мастильного шару в ньому після того, як було доведено існування ЕГД-

плівок. Відсутність якого-небудь помітного зношування зубів шестерень спонукало 

перших дослідників перейти від теорії граничного мащення до уявлення про повне ро-

зділення поверхонь шаром рідини. Сучасна наука про мащення володіє високоефекти-

вними методами дослідження дії мастильних матеріалів, що дозволяє вивчати ультра-

тонкі мастильні шари (соті та десяті мікрона). Тому поведінка досить тонких мастиль-

них шарів є на сьогоднішній день досить актуальною.  

Перше задовільне теоретичне вирішення задачі про товщину мастильного шару 

в ЕГД-контакті, складеному двома притиснутими один до одного циліндрами нале-

жить радянському вченому О.М.Грубіну [12], який вдало розв’язав рівняння теорії 

пружності та гідродинаміки в 1949 році. Цей успіх пояснюється вибором сукупності 
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досить вірогідних припущень. О.М.Грубін вважав, що форма змащеного лінійного 

(або циліндричного) контакту співпадає з формою навантаженого тією ж силою сухо-

го контакту, що розраховується по теорії Герца. У теорії Грубіна вперше було врахо-

вано вплив пружних деформацій і співвідношення між в’язкістю мастильної речовини 

та тиском. На сьогодні прийняття О.М.Грубіним спільно з О.М.Ертелем таких спро-

щень можна вважати геніальними, оскільки без використання обчислювальної техніки 

вони вперше дозволи зробити якісну та кількісну інтерпретацію явищ, що відббуваа-

ються в ЕГД-плівці. Тому ця гіпотеза застосовується при розгляданні або попередній 

оцінці особливо складних випадків.  

                      Паралельна центральна      Напрям                      hmin          Звуження на 

                         область                         руху                                          виході 

Рис. 1.1. Характерні особливості ЕГД-контакту.                                 

 

Слідом за ними, у 1951 році, інший радянський вчений О.І.Петрусевич [40] за-

пропонував більш повне рішення ЕГД-задачі для контактуючих циліндрів. Ним було 

виявлено локальне збільшення тиску, тобто пік профілю тиску, поблизу виходу з кон-

такту. 

Перші роботи цих двох радянських вчених дозволили виявити три особливості, 

які сьогодні вважаються характеристиками будь-якого ЕГД-контакту: 
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1) майже паралельну плівку рідини в центральній частині контакту зі звуженням 

поблизу виходу;   

2) близький до герцівського профіль тиску в більшій частині контакту; 

3) особливо вузький другий максимум тиску поблизу виходу. Ці особливості вказані 

на рис. 1.1. 

Слідом за успіхами О.М.Грубіна та О.І.Петрусевича на початку 50-х років було 

отримано декілька чисельних рішень про мащення лінійного контакту. Особливо зна-

чними є роботи опубліковані Вебером і Саальфельдом [134] в 1954 р., Даусоном і Хі-

ггінсоном [87]  і Уіттекером [92] з 1959 по 1965 рр., Арчардом, Гейром і Хірстом [63] в 

1961 р., Камероном і Гохардом [71] в 1966 р., Чангом [56] в 1972 р. 

Починаючи з 1975 року постійно зростає кількість публікацій присвячених об-

числюванням товщини плівки в мастильному лінійному ЕГД-контакті [33], [82]. Вели-

кої уваги заслуговують роботи Д.С.Кодніра, які представили вирішення ЕГД-ззадачі 

для рідин, що знаходяться в неньютонівському стані, з урахуванням нестаціонарності і 

неізотермічності процесів.  

Пошук рішення, що ідеально модулює умови взаємодії зубів зубчатих передач 

штовхача в кулачкових механізмах, тобто яке враховує виділену і відведену кількість 

теплоти, привів до розробки неізотермічних рішень задачі ЕГД-плівки мастила. У  цих 

рішеннях крім рівнянь теорії пружності та гідродинаміки, необхідно було  враховувати 

рівняння енергії та залежності в’язкості і густини від і температури. Повне рішення не-

ізотермічної задачі ЕГД-плівки мащення (починаючи з 1965 року) представлено у ро-

ботах [73], [74], [92]. Труднощі, з  якими пов’язане вирішення цієї досить  важкої про-

блеми потребували прийняття значних спрощень або умов взаємодії, що полегшують 

отримання ітераційного процесу, що сходиться. Наприклад, в цих роботах не врахова-

но вплив зустрічного потоку на вході плівки мащення на температуру, яка встановлю-

ється в ній. Це привело в розрахунках до зменшення впливу ковзання на товщину мас-

тильного шару, чим це було відмічено в експериментах.  

В ЕГД-теорії тертя використання неньютонівської моделі мастильного матеріа-

лу дозволяє досить точно визначити властивості плівки мащення, але дає помітне роз-
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ходження з експериментальними даними при визначенні сил тертя. Розходження тео-

рії та практики спочатку пояснювали не дуже адекватним відображенням впливом те-

плоти тертя в теоретичних рішеннях. У наш час є думка, що в зоні високого тиску, яка 

грає домінуючу роль у створенні сили тертя, мастило стає пружно’язким аморфних ті-

лом, аналогічним склу, що описується нелінійною моделлю Максвелла [37], [114], 

[115]. До цього часу немає вирішення задачі ЕГД-плівки для такої моделі мастильного 

матеріалу, і тому на практиці використовують коефіцієнти тертя, які визначаються до-

слідним шляхом. У роботах [116], [118], [136] описані властивості плівок такого роду 

пружнов’язких рідин, що описані в основному моделлю Рі-Ейрінга і плівки мащення з 

товщиною на порядок меншою ніж для ньютонівських рідин. 

Для врахування впливу мікрорельєфу контактуючих поверхонь на ЕГД-плівку 

мащення ведуться як теоретичні, так і експериментальні роботи. В останні роки багато 

дослідників зосередили уваагу на частковому ЕГД-мащенні - ЧЕГД (МЕГД), однак до 

цього часу відомо лише декілька робіт [34], [43], [126], в яких вивчено вплив шорстко-

сті  на  товщину мастильного шару. У них розглянуто вплив величини шорсткості та 

напрямку структури шорсткості, відносно напряму руху, на товщину мастильного ша-

ру. Було виявлено, яка доля навантаження сприймається контактом шорсткості (гра-

ничною мастильною плівкою та без неї) та ЕГД-плівкою мащення для різних величин 

параметрів товщини мастильного шару λ. Задовільне рішення ЧЕГД-задачі знаходимо 

у роботі Чу і Чанга [60], які врахували вплив орієнтації мікронерівностей та гідроди-

намічного параметру шорсткості на мінімальну та центральну товщину мастильного 

шару, використовуючи 62 різних варіанти. Вони встановили, що вплив параметру шо-

рсткості на товщину несуттєвий, але здійснює істотний вплив на контактний тиск  на 

виступах  мікронерівностей і на відношення навантаження. 

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що головною характерис-

тикою мастильної дії мастильних матеріалів є товщина мастильного шару. Головна 

мета вирішення ЕГД-задачі полягає в пошуку  цієї характеристики з достатньою віро-

гідністю. За товщиною мастильного шару можна встановити режим мащення від гра-

ничного до гідродинамічного (від рясного мащення до мастильного голодування), 
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структуру і умови переходу. Шляхом порівняння отриманої величини товщини масти-

льного шару з шорсткістю поверхоні можна встановити критерії прогнозування довго-

вічності застосовуваних вузлів тертя, а також здійснювати оптимальний вибір масти-

льних матеріалів.    
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ОПТИКО –ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИХ 

ВИМІРЮВАНЬ ТОВЩИНИ МАСТИЛЬНОГО ШАРУ ТА ОСНОВНИХ      

ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАСЕЛ. 

 

Товщина мастильного шару, що розділяє поверхні ЕГД-контакту, є одним з 

найважливіших аспектів мастильної дії деталей трибомеханічних систем. Вимірю-

вання товщини мастильного шару в ЕГД-контакті вперше обговорювалося Леви-

цьким [120] у 1955 році. Він запропонував метод вимірювання електричної ємнос-

ті системи диск-мастильна речовина-диск і за цими вимірами визначив товщину 

мастильного шару, що в значній мірі сприяло прогресу в області ЕГД-мащення. У 

цій роботі виміряні значення товщини для лінійного контакту були близько 1 мкм, 

а такі величини на сьогодні вважаються типовими для лінійних контактів. 

Сіблі та інші [132] першими вимірювали товщину мастильного шару за допо-

могою рентгенівських променів. У цьому методі пучок рентгенівських променів 

спрямовується на контакт, де вони пропускаються мастилом, але поглинаються 

твердими тілами. Мінімальну товщину мастильного шару оцінювали за шириною 

рентгенівського пучка, який ловили з іншого боку контакту. 

Але найбільш точним (із перерахованих) є метод оптичної інтерферометрії, 

що дозволяє отримати найбільш фундаментальні уявлення про умови мащення 

між пружними поверхнями. Вимірювання товщини мастильного шару за допомо-

гою метода інтерферометрії було вперше виконано Кєрком [117] у 1962 році, по-

тім Арчардом та Кєрком [65] Гохардом і Камероном [102] у 1963 році. Метод ба-

зується на огляді області контакту через одне з контактуючих тіл (виготовлене з 

прозорого матеріалу) і спостереженні інтерференційної картини (в даному випад-

ку кільця Ньютона), що породжуються конструктивною та деструктивною інтер-

ференцією світла, що відбивається від поверхні непрозорого тіла. 

Тому ми використовуємо в нашому дослідженні метод оптичної інтерфероме-

трії. Він дозволяє вимірювати товщину мастильного шару з урахуванням картини 
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підведення та розподілу мастила в межах контакту тертя та фактичної площини 

контакту. Причому використання в якості ідентора скляного диску (прозорого ма-

теріалу) та стального ролика, в якості контртіла, властивості яких майже ідентич-

ні, дозволяє метод оптичної інтерферометрії знаходити найбільше застосування в 

модельних випробуваннях. 

 

2.1. Теоретичні основи методу оптичної інтерферометрії. 

2 .1 .1 .  Інтерференція  світла  в  тонкому мастильному ш а-

рі .Принципи методу оптичної інтерферометрії в основі якого лежить явище інте-

рференції світла висвічуються в багатьох джерелах присвячених питанням оптики 

[15]. У основу інтерференції світла входить один з головних її проявів, що полягає 

в послабленні при посиленні інтенсивності взаємно проникаючих світлових хвиль.  

Розглянемо схему наведену на рис. 2.1. На схемі показана плоско-паралельна 

прозора плівка товщиною h, яка являє собою тонкий мастильний шар з показни-

ком заломлення nм. З обох боків плівки знаходяться фрагмент скляного диску з 

показником заломлення nс і поверхня стальної кульки. Причому nc > nм, так як ма-

теріал скла більш щільний, що відображується на показнику заломлення середо-

вища. 

Промінь монохроматичного світла (λ = 546 ± 10 нм), що падаючи на плоску 

поверхню скляного диску, проходить через нього та частково відбивається, потім 

частково проходить через шар мастильної речовини і знову частково відбивається, 

і відбивається від поверхні ролика. Причому, останнім відбитим променем, інтен-

сивність якого дуже мала (приблизно 2,5%), можна знехтувати.  
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                                                                            F  F`  

                                                                                                                     

 

                                                                  i    D                                     1 

                                                                   А          C 

                                     h                                                                          2     

                                                                          B                                     3    

Рис. 2.1. Падаючі та відбиті промені: 

1 – плоска поверхня скляного диску; 

2 – плівка мастила; 3 – поверхня ролика. 

 

 

Два відбитих промені АF та СF` когерентні. Результат їх інтерференції зале-

жить від різниці фаз  ∆Ψ  коливань, що збуджуються цими хвилями відповідно в 

точках D і C площини DC, проведеної перпендикулярно променям АF та СF`.  

Коливання, що викликаються в точці С хвилею, відбитою від нижньої повер-

хні плівки, відстають по фазі від коливань у точці А на величину:  

∆Ψ1 = 
 






м

ВСАВ2
, 

де м  - довжина хвилі світла в плівці мастила. Аналогічно цьому, відставання по 

фазі коливань у точці D, що викликані хвилею, яка відбивається від поверхні плів-

ки, рівне:  

∆Ψ2 = 2
с

ВD  , 

де с - довжина хвилі світла в площині скла. Зсув по фазі на  при відбиванні екві-

валентний додатковому шляху світла у плівці мастила рівному м /2. В результаті 

два промені зводяться,  інтерферуючи у фокальній площині за допомогою 

об’єктива. Результатом інтерференції є різниця ходу S променів: 

S = 2n
м

 h соs i` - 
2


,                                              (2.1) 
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R 

де = м мn - довжина хвилі світла тієї ж частоти, що поширюється у вакуумі; і` - 

кут заломлення в плівці мастила. 

Результат інтерференції у відбитому від плівки світлі залежить від числових зна-

чень h, i`, nм та  . Для максимуму відбивання, коли:  

S = m  , 

де m – будь- яке ціле число. Рівняння (2.1) набуде вигляду:  

2n м
h соs i` = (2m + 1) .

2


 . 

Відповідно для мінімуму відбивання, коли: 

S = (2m – 1)
2


 , 

справедливий вираз: 

 m`icoshn2
м

. 

 

 

2.1.2. Геометричні співвідношення .  

 

 

                          А      В                                x 

D        C  

1                                                     h 

                                  2                                   Е 

                                               3                              z 

Рис 2.2. Система ролик – площина: 

1 – скляний диск; 2 – мастило; 

3 – сталевий ролик. 
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Таблиця 2.1. 

Основні ЕГД – параметри лінійного контакту. 

№ /№ Назва параметру 
Позна-

чення  
Формула  Межі зміни 

Розмір-

ність 

1. Навантаження F   Н 

2. Довжина контакту L L = 2a       м 

3. 
Приведений радіус 

контакту 
R R =

21

21

RR

RR




  м 

4. 
Приведений модуль 

пружності 
E  

2

2
2

1

1

2

E

1

E

1
E






   Н/м2 

5. Швидкість кочення V V = 0,5(V1+V2)  м/с 

6. 
В’язкість на вході у 

контакт 
0

    
Н·сек/м

2 

7. 
П’єзокофіцієнт 

в’язкості 
    м2/Н 

8. Вхідний параметр m    мм 

9. 

Товщина мастильного 

шару в центрі контак-

ту 

0
h    мкм 

10. 

Мінімальна товщина 

мастильного шару (на 

відстані від кінців ко-

нтакту) 

min
h    мкм 
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Таблиця 2.2. 

Основні безрозмірні ЕГД – параметри лінійного контакту. 

 

№ / 

№ 

Назва безрозмірного параме-

тру 

Позначен-

ня 
Визначення Межі зміни 

1. Параметр швидкості u 
RE

V
0




 

 

2. Параметр матеріалу G Е   

3. Параметр навантаження W 
aRE

F


 

 

4. Вхідний параметр m 
b

x
 

 

5. 
Мінімальна товщина масти-

льного шару 
min

H  
R

h
min  

 

6 
Товщина мастильного шару в 

центрі контакту 
0

H  
R

h
0  

 

7. 
Співвідношення в % між

min
H і 

0
H  

  
0

min

H

H
 

 

 

 

2 .1 .3 .  Принципова  схема інтерферометричної  системи.  Вико-

ристання білого джерела світла замість монохроматичного дає можливість поба-

чити якісну кольорову інтерфераційну картину. Кожен колір інтерферує при 

певній довжині хвилі, тому для певної товщини мастильного шару у контакті тер-

тя буде відповідати  свій колір. 

Для покращення видимості на поверхню скляного диску наносять покриття 

хрому товщиною 150 Ǻ. Покриття наносять методом випаровування у вакуумі. Ця 

товщина хрому дозволяє забезпечити оптимальну відбиваючу здатність близько 18 

%, тоді як поглинаюча здатність близько 25 %. Також покриття хрому має досить 
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гарну силу зчеплення. Крім цього матеріал ролика виконаний із хромистої  сталі 

ШХ-15, що дозволяє приводити умови модельних випробувань до реальних умов 

у контакті тертя. Відбиваюча здатність ролика складає близько 60 % при    40 % 

поглинаючої здатності. 

 

Рис. 2.3. Принципова схема інтерференційної системи. 

 

Використання кольорової інтерференції дозволяє виключити отримання до-

сить широких  світлих  кілець, які характерні для монохроматичного світла, що 

ускладнює точне визначення товщини мастильного шару. За допомогою кольоро-

вої інтерференції  можна забезпечити точні виміри товщини мастильного шару до 

h = 1,5 мкм і вимірювання ультратонких мастильних шарів до 0,02 мкм. Більшу 

товщину мастильного шару можна вимірювати якщо використовувати джерело  

білого світла зі спеціальними фільтрами [139]. У цьому випадку має  місце комп-

роміс між  монохроматичним та білим джерелом світла, що дає спектральний 

склад обмежений двома дискретними діапазонами  хвиль. Це дає можливість мати 

гарну граничну видимість у більш широкому діапазоні товщин плівок.  

 

2.2. ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ 

ПО ВИМІРЮВАННЮ ТОВЩИНИ МАСТИЛЬНОГО ШАРУ. 

2 .2 .1 .  Тарировка оптичної  товщини мастильного шару.  

Оскільки  кожен колір інтерферує при своїй довжині хвилі, то певній товщині ма-

стильного шару буде відповідати інтерференційне кільце певного кольору, тому 
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необхідно спочатку  провести тарировку, а потім встановити залежність між 

відповідними кольорами і товщиною мастильного шару. 

Одним із методів тарировки є метод  Ньютона [96], схема якого була раніше 

представлена на рис. 2.2. Якщо між елементом кочення (роликом) і диском, на 

внутрішню поверхню якого  нанесене напівпрозоре покриття хрому, ввести мас-

тильний матеріал, то поблизу точки дотику А утворюється плівка мастильного  

матеріалу,  товщина h якої поступово збільшується по мірі віддалення останньої 

від  точки А. Паралельний пучок світла, падаючи перпендикулярно  на плоску по-

верхню скляного  диску, утворює систему концентричних кілець радіусом             r 

= |DC|. Тепер, знаючи радіус R кривизни шарика і радіус відповідного інтерферен-

ційного кільця r, можна визначити оптичне значення товщини мастильного шару h 

за формулою (2.3.). 

Однак слід звернути увагу, що пружна деформація дотичних поверхонь не 

допускається інакше може спостерігатися більші похибки вимірювань.   

У нашій роботі будемо користуватися тарирувальними залежностями, які 

представлені в роботі [99], оскільки вони повністю нас задовольняють. 

Тарирування за допомогою рівняння Герца [97], принципова схема якого зо-

бражена на рис. 2.5, дозволяє запобігти вказаних вище недоліків. Метод полягає у 

визначенні товщини мастильного шару за формулою Герца в умовах навантажен-

ня точкового контакту: 

h = 










































 

2

1

1
a

r

r

a
cos

a

r
2

E

Pa
2

2

1

2

2

max , 

де r – радіус інтерференційного кільця; а – радіус площини контакту; Е  – приве-

дений модуль пружності; 
2max

a2

F3
P




  - максимальний герцівський тиск; F – на-

вантаження. 

Для знаходження дійсних товщин мастильного шару, які відповідають кож-

ному інтерференційному кільцю, необхідно розділити калібровані значення за фо-

рмулою (2.5) для кілець на показник заломлення середовища: 
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)T,P(

опт

h

h
h  , 

де hопт. – оптичне (каліброване) значення товщин;  - показник заломлення середо-

вища  при тискові Р і температурі Т. 

 r    

h                               а 

 

R 

 

 

Рис.2.4. Принципова схема тарирувальної системи за методом рішення рівняння Герца. 

2 .2 .2 .  Визначення  показника заломлення середовища.  Інтерфе-

ренційні кільця спостерігаються тим краще, чим більша різниця між коефіцієнтом 

заломлення матеріалу диска n1 і мастильного матеріалу n2. Згідно формули Френе-

ля коефіцієнт відбивання   складає:        

21

21

nn

nn




 . 

З цієї формули випливає, що слід використовувати прозорий матеріал з ве-

ликим показником заломлення, наприклад скло (n1 = 1,97) або сапфір (n1 = 1,77). 

Коефіцієнт заломлення скла можна прийняти постійним, а коефіцієнт заломлення 

мастильного матеріалу змінюється разом з тиском та температурою. Зі збільшен-

ням тиску коефіцієнт заломлення за звичай збільшується і спадає зі  зростанням 

температури.  

Коефіцієнт заломлення при атмосферному тиску n0 замірявся за допомогою 

рефрактометра типу УРЛ [47]. Вимірювання n0 проводилося за граничним кутом 

заломлення при температурі 20 ± 0, 1 оС. 

Графічна інтерпретація (дивись рис. 2.6) результатів, отриманих на основі 

формул 2,6 - 2,8, показує, що для самого високого тиску (р = 1 ГПа) помічались 

збільшення густини та показника заломлення, на прикладі мінерального SAE20W-
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50 і синтетичного SAE5W-40 олив, відповідно на величини близько 18 % (21 %) і 

8 % (9 %). Вплив температури і тиску на показник заломлення середовища розгля-

нуто Нагараджем [122]. За його даними зміна показника заломлення внаслідок 

зміни тиску по площині контакту не перебільшує 10 % в системі, що аналогічна 

системі, яка використовувалася в даному досліді. Крім того він вказує на 2 %-ну 

зміну товщини плівки при 50% ній помилці в оцінювання герцівському тиску з рі-

внем 0,65 ГПа і 1,5% -ну зміну показника заломлення зі збільшенням температури 

від 38 оС до 100 оС при 0,138 ГПа. Відповідно, можна прийти до висновку, що ви-

користовування значень показників заломлень мастильних середовищ в умовах 

температури входу в контакт і атмосферному тиску, істотним чином не впливає на 

значення дійсної товщини мастильного шару.  

В таблиці приведені тарирувальні значення оптичної (каліброваної) і дійсної 

товщини мастильного шару для різних масел.  

 

 

Таблиця 2.3 

Тарирувальні залежності значень оптичної і дійсної товщини мастильного шару 

для синтетичного SAE5W-40, напівсинтетичного SAE10W-40, мінерального 

SAE20W-50 і гіпоїдного SAE80W-90 масел. 

 

Колір 

Оптична тов-

щина, 

710 ,м 

Дійсна товщина мастильного шару,
710 ,м 

SAE5W-

40 

SAE10W-

40 

SAE20W-

40 

SAE80W-

90 

1-й жовтий 

оранжевий 

фіолетовий 

синій 

зелений 

1,920 

2,025 

2,835 

3,540 

3,975 

1,247 

1,315 

1,842 

2,30 

2,582 

1,240 

1,308 

1,831 

2,286 

2,567 

1,226 

1,293 

1,811 

2,261 

2,539 

1,222 

1,288 

1,804 

2,252 

2,529 

2-й жовтий 4,110 2,670 2,654 2,625 2,615 
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світло-червоний 

пурпуровий 

індиго 

синій 

зелений 

4,650 

5,340 

5,610 

5,940 

6,375 

3,021 

3,469 

3,645 

3,859 

4,142 

3,002 

3,448 

3,622 

3,835 

4,116 

2,970 

3,411 

3,583 

3,794 

4,072 

2,959 

3,398 

3,570 

3,780 

4,057 

3-й жовтий 

червоний 

зелений 

6,90 

7,350 

9,0 

4,483 

4,775 

5,847 

4,455 

4,746 

5,811 

4,407 

4,695 

5,749 

4,391 

4,677 

5,727 

      

 

2 .2 .3 .  Стенд  експериментальної  оцінки  механізму мастильної  

д і ї  на  базі  методу оптичної  інтерферометрі ї .  З ціллю проведення експе-

риментальних досліджень був вдосконалений та дороблений  стенд, що дозволяє 

вимірювати методом оптичної інтерферометрії ультратонку товщину мастильного 

шару з урахуванням картини підведення та розподілу мастила навколо лінійного 

контакту тертя та фактичної площі контакту з використанням відеозаписуючої та 

комп’ютерної техніки. Загальний вигляд стенда, що використовується для ство-

рення умов аналогічних тим, що виникають в контакті поверхонь для тіл кочення 

представлений на рис. 2.8. 

Основним об’єктом дослідження є зона контакту між скляним диском 1 і 

стальною кулькою діаметром 25,4 мм з чистотою обробки поверхні Ra < 0,025 

мкм, що притискається до диску вантажем.  

Поверхня тертя диску покривалася методом випаровування у вакуумі, тон-

ким шаром хрому (товщиною близько 150Å). Ролик виготовлявся механічним 

шляхом зі сталі ШХ-15 з послідуючою термічною обробкою до твердості 60 HRC. 

Шляхом точного шліфування чистота обробки поверхні відповідала умовам дослі-

ду (Ra < 0,025 мкм). Ролик виготовлено спільно з валом, кінці якого посаджено на 

шарикові підшипники, що встановлені у стакані. Стакан виготовлено спільно з 

ванною для досліджуваного мастильного матеріалу і обладнано кожухом для цир-
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куляції охолоджувальної чи нагрівної речовини. Стакан через компенсуючі під-

шипники (для повного прилягання ролика) за допомогою вала притискається до 

скляного диска. 

 

 

Рис. 2.5. Схема пристрою. 

Диск приводився в обертання двигуном 7 за допомогою одноступінчатої пе-

редачі 6. Навантаження в контакті задавалося через ричажну систему за допомо-

гою рухомого підшипника 3, що  розміщується на валу 4. Датчик 5 електронного 

тахометра ТЦ-3М фіксував кількість обертів. Температура мащення вимірювалася 

за допомогою спеціальної термопари, що  розміщувалася в безпосередній близько-

сті до контакту тертя. Для компенсації температурних похибок, що вносяться на-
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вколишнім середовищем, зняті на мікроамперметрі показники визначалися за до-

помогою спеціальної тарировки. 

Спостереження контактної зони здійснювалося через об’єктив мікроскопа 

11. Для візуального спостереження інтерферометричної картини в контакті тертя, 

використовувалася відео та цифрова записуюча апаратура, що  складається з пере-

хідного тубуса 15, мікрофотонасадки 12, відеокамери 13 і телевізора 14. У випадку 

використання комп’ютерної техніки, мікрофотонасадка, відеокамера та телевізор 

замінювалися на цифрову відеокамеру та комп’ютер. Використання комп’ютерної 

техніки набагато спрощує обробку результатів вимірювання.  

У додатку А (рис. А.1 і А.2) наведені блок-схеми і схема оптичної системи, 

яка дозволяє проводити як візуальні дослідження, так і здійснювати реєстрацію 

зображення з використанням фотоапарату (“Зеніт-ЕМ”) чи відеокамери.  

У нашій роботі проводилися вимірювання товщини мастильного шару в 

умовах низьких температур. Для цього була спеціально спроектована допоміжне 

обладнання, загальний вигляд якого представлений на рис. 6.5.  

 

Охолоджувальним середовищем мастильних матеріалів служив рідкий азот, 

який поміщали в посудину Дюара 1. Випарювали азот за допомогою збуджувача, в 

якості якого виступав резистор, що регулювався латером 2 і реостатом 3, послідо-
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вно увімкнутих в коло. Це дозволило уникнути різких скачків струму і, тим самим, 

попередити раптову зростання тиску в середині посудини. Надходження азоту 

здійснювалося через патрубок 4 на спеціально виконаний стакан 5 при невеликій 

подачі напруги. Стакан був виконаний у вигляді двухярусної ємкості, через яку 

функціонував азот, тим самим охолоджуючи стінки яруса, де розміщувався масти-

льний матеріал. Температура мастила контролювалася за допомогою термопари 6, 

що монтувалася в безпосередній близькості до контакту тертя. Для компенсації 

температурних похибок, що вносяться навколишнім середовищем, зняті на латтері 

показники, коректувалися за допомогою спеціальної тарировки. 

 

2.3. Основні фізико-хімічні характеристики масел.  

     

У нашій роботі в якості мастильного середовища застосовувалися мастила 

компанії General Motors “ACDelco”, які знаходять широке застосування. Вибір цих 

мастил зумовлений широким спектром зміни та перспективи їх використання в 

якості мастильних середовищ для вітчизняних та закордонних мотор-редукторів та 

трансмісій. Для забезпечення нормальної роботи деталей трибомеханічних систем 

вибір мастильного матеріалу здійснюють за класом якості та експлуатаційно-

технічним властивостям. 

В умовах ЕГД-мащення навантажених деталей трибомеханічних систем, ве-

лике значення для техніки мащення мають в’язкісно-температурні та 

п’єзов’язкісні властивості. 

2 . 3 . 1 .  Динам і чн а  т а  к і н ема тичн а  в ’ я з ко с т і .  

Динамічна  в`язкість оцінює опір рідини течії і необхідна для розрахунку 

процесів мащення трибомеханічних систем. Вимірювання динамічної в`язкості 
0

  

відбувалося за допомогою ротаційного віскозиметра, типу РЕОТЕСТ 2.1 [ ] з ви-

користанням коаксиально-циліндричного мірильного пристрою. При вимірюванні 

та розрахунках застосовулися наступні формули: 

- напруга зсуву 
r

 : 
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2r
rl2

M


 ; 

- швидкість зсуву Dr: 

Dr = 
22

2

rR

R2




; 

- динамічна в`язкість  : 

r

r

D


 . 

Кінематична в`язкість ν оцінює опір рідини течії під дією гравітаційних сил. Вона 

визначається, насамперед, для побудови в`язкістно-температурних характеристик 

для деяких мастильних матеріалів. Вимірювання проводилось за допомогою 

капілярного віскозиметра типу ВПЖТ-1. Після проведених замірів кінематична 

в`язкість розраховувалася за формулою: 

tс  , 

де с – стала віскозиметра, мм2 /с2; t – середньоарифметичний час протікання мас-

тильного матеріалу у віскозиметрі, с. 

Результати вимірів зведено у таблицю. 

 

Таблиця 2.4 

В`язкісно – температурні властивості різних олив. 

 

№ 
Мастильна 

речовина 

Кінематична в`язкість  , сСт 

Індекс 

в`язко

сті, ІВ 

Динамі-

чна 

в`язкість 

при 200С 

0
 , Па∙с 

20

С0
 

30

С0
 

40

С0
 

50

С0
 

70

С0
 

90

С0
 

100         

С0
 

1 SAE20W-50 535,0 280,0 159,1 97,49 46,55 22,83 17,75 123 0,416 

2 SAE15W-50 410,0 221,1 136,4 90,5 43,0 23,02 18,0 149 0,355 

3 SAE10W-40 250,0 152,0 101,5 70,4 35,0 19,01 14,90 154 0,191 

4 SAE5W-40 238,0 146,4 94,31 63,14 32,14 18,94 14,97 167 0,183 
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2 .3 .2 .  В `язкісно -температурна залежність .Вязкісно-температурні 

характеристики є досить важливими критеріями при виборі та оцінці властивостей 

мастил. Особливо це має велике значення для мастильних матеріалів, які експлуа-

туються у широкому діапазоні температур в умовах мастильного голодування. 

Збільшення температури впливає на зменшення ефекту в’язкості і приводить до 

зниження товщини мастильного шару. Ці процеси усугубляються умовами масти-

льного голодування, яке приводить до більш різкого зменшення товщини і до поя-

ви в подальшому схоплення. 

На рис 2.14 побудовані в’язкісно-температурні залежності деяких мастил у 

лінійних координатах за результатами таблиці 2.3. При побудові залежності спос-

терігалося деяке випадання точок відносно кривих при певних температурах, яке 

пов’язане з похибками методу. 

Для отримання цих же залежностей у вигляді прямих використовують різні 

математичні перетворення [23, 124], які пропонують власні рівняння, що 

доз0воляють будувати залежності зміни в’язкості від температури і полягають у 

підборі рівнянь до практично знайдених значень при різних температурах. Однак 

ці перетворення не дають достатньої точності при побудові в’язкісно-

темпертаурних залежностей. 

Найбільш задовільним перетворенням, на наш погляд, є перетворення за ме-

тодом Уббелоде-Вальтера [25], яке перетворює криволінійну залежність в прямо-

лінійну з достатньою точністю. Згідно цього метода в’язкісно-температурна зале-

жність описується рівнянням: 

ln ln (ν + c) = А - В∙lnT, 

де  ν – кінематична в’язкість, сСт; Т – температура; А, В – константи нахилу пря-

мої; с = 0,78 – константа. 

З рівняння (2.9) випливає, що необхідно визначити А і В. Вони підбирають-

ся до задовільного сходження між в’язкістю, яка отримана експериментальним 

шляхом та в’язкістю, перетвореною шляхом даного рівняння. 
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На рис 2.15 представлені в’язкісно-тмпературні залежності мастил, які пере-

творені методом Уббелода-Вальттера, у логарифмічних координатах. Перевага 

цього методу полягає в можливості побудови повної залежності в’язкості від тем-

ператури за даними лише двох точок (результатів вимірювання в’язкості при двох 

температурах), де  між двома замірами різниця температур складає не менше 50˚С. 

у нашому випадку різниця температур (див. табл. 2.3) не перевищує 20˚С, тому 

можна не сумніватися в точності обробки результатів. Результати показують, що 

спостерігається неоднаковий нахил ідентичних по в’язкості мастил, що свідчить 

про різні в’язкісно-температурні властивості, які оцінюються індексом в’язкості 

(ІВ). Значення постійної нахилу В у рівнянні (2.9) відображає лінійний характер 

зміни в’язкості зі зміною температури, що дозволяє диференціювати мастила за їх 

ІВ у всьому діапазоні температур. У мастил з високим ІВ при зміні температури, 

зміна в’язкості відносно невелика, що характерно для синтетичних і напівсинте-

тичних мастил. Відповідно, у мастил з відносно низьким ІВ – більш значна зміна 

в’язкості з температурою, що характерно для мінеральних мастил. 

Для інтегральної оцінки в’язкісно-температурної залежності служать ІВ, які ро-

зраховуються за методом [9]. ІВ досліджуваного мастильного матеріалу визна-

чається  за формулою:    

100
00715,0

1Nloganti
ІB 


 , 

де 
4

12

log

loglog
N




 , а ν2 – кінематична в’язкість при 40˚С з ІВ = 100 і має при 

100˚С такуж кінематичну в’язкість як досліджуване мастило; ν1 – кінематична 

в’язкість досліджуваного мастила при 40˚С; ν4 – кінематична в’язкість досліджу-

ваного мастила при 100˚С. 

Результати ІВ зведені в таблиці 2.3. Вони показують, що всі досліджуваані 

мастила мають ІВ більше 100, які незалежно від складу їх базового мастила (син-

тетичного, мінерального походження і так далі) мають високі в’язкісно-

темпертурні властивості, що свідчить про зміст присадок, які покращують ІВ. По-
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лога в’язкісно-температурна характеристика мінерального мастила SAE15W-50 

(див. рис. 2.15) порівняно з мінеральним мастилом SAE20W-50 має ту перевагу, 

що є можливість застосування менш в’язкого мастила і завдяки цьому, у зниженні 

втрат на власне тертя мастила при низьких температурах [25]. Крім цього, досяга-

ється більш легкий низькотемпературний запуск двигуна, і забезпечується достат-

нє мащення при високих температурах. Введення в’язкісних присадок до всесе-

зонних мастил дозволяє використовувати тільки одне мстило замість декількох рі-

зної в’язкості по класифікації SAE, поєднуючи в собі гарні пускові та антифрик-

ційні властивості, що характерні для малов’язких мастил при низьких температу-

рах і гарні мастильні властивості високов’язкісих мастил при високих температу-

рах. 

Синтетичне SAE5W-40 і напівсинтетичне SAE10W-40 мастило, завдяки ви-

соким в’язкісно-температурним характеристикам (ІВ більше 150), задовольняють 

як мастила, що забезпечують при цьому самі ефективні антифрикційні властивості 

при низьких температурах і мастильні властивості при високих температурах. 

Особливо можна виділити мастила гідрокрекінга на прикладі всесезонних напів-

синтетичних мастил типу SAE10W-40 і SAE75W-90, які містять в своєму складі 

лише незначну кількість в’язкісних присадок. Їх в’язкість майже не змінюється під 

дією напруги зсуву. Ці мастила відмічено в роботі [25]. Ці мастила полегшують 

низькотемпературний запуск двигуна, що дозволяє зекономити паливо.   

 

2 .3 .3 .  Залежність  в `язкості  від  тиску.  Велике значення в техніці 

мащення навантажених деталей мають умови утворення ЕГД-плівки мащення, при 

яких тиск істотно впливає на в’язкість мастильного матеріалу, так як і на дефор-

мацію контактуючих тіл (форму плівки). В’язкість стискуваних рідин збільшуєть-

ся по мірі збільшення тиску. Відносно низька стискуваність мінеральних та синте-

тичних мастил призводить до значного збільшення в’язкості при низькому тиску. 

Це має велике практичне значення, так як в усіх процесах мащення мастильна плі-

вка відчуває навантаження в точці мащення, а мастило, заправлене в системі за-
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знає впливу тиску. Відповідно, в точках, що зазнали впливу тиску, ефективна 

в’язкість вища номінальних в’язкостей мастил при рівних температурах [67]. 

Перші систематичні дослідження впливу тиску на в’язкість були проведені 

Кісскальтом [25], де була побудована залежність в’язкості від тиску, як функція 

константи k, що залежить від структури мастила та тиску. Однак, подальший роз-

виток рівняння Кісскальта не отримало через обмежений діапазон тиску, при яких 

це рівняння було б застосовним.  

Найбільш широкий розвиток отримав експоненціальний закон залежності 

в’язкості від тиску, який описується залежністю Баруса [70]:   

p

0s
e , 

де ηs – в’язкість при тискові р; η0 – в’язкість при р = 0; α – коефіцієнт залежності 

в’язкості від тиску (п’єзокоефіцієнт в’язкості). 

П’єзокоефіцієнт в’язкості в цьому рівнянні знаходиться в діапазоні 0,01 < α 

< 0,04 МПа-1. При α = 0,02 МПа-1 і тискові в плівці р = 50 МПа в’язкість збільшу-

ється в 2,7 рази. Якщо тиск досягне 500 МПа, то в’язкість буде збільшуватися 

більш ніж в 4000 разів. Таке зростання в’язкості повністю змінює характер явищ 

по відношенню до їх протікання при невеликій зміні в’язкості. П’єзокоефіцієнт 

в’язкості специфічний для даного продукту, залежить від структури мастила і змі-

нюється при збільшення тиску, а також зменшується з температурою. 

 Для практичних цілей, що імітують ефекти температури і тиску більш при-

йнятним є метод визначення п’єзокоефіцієнтів в’язкості по Роландсу, що предста-

влені в роботі Гохара [99]. Залежність в’язкості від тиску описується рівнянням 

аналогічним попередньому: 

p*

0R
e , 

де ηR – динамічна в’язкість при температурі плівки   і тискові р; α* - 

п’зокоефіцієнт в’язкості який є функцією р і  . 

П’єзокоефіцієнт в’язкості α* визначається з наступного рівняння: 
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67,9lnp

Z9

S

0

0

0

, 

де 
0
 - температура навколишнього середовища, близька до температури на вході в 

контакт; η0 – динамічна в’язкість при р = 0, Па∙с; Z і S0 – постійні, що залежать від 

р і   віддповідно. 

Постійні Z і S0 можуть бути знайдені за наступними співвідношеннями: 

  67,9ln101,5
Z

0

9 





, 

 

 
 67,9ln

138
S

0

0

0



 , 

де α і β – п’єзо- і термокоефіцієнти.  

П’зов’язкісний α і термов’язкісний β коефіцієнти знаходилися за методикою, 

що розглянута в [99] для обраного мастила, гіпоїдного мастила SAE80W-90, за 

отриманими значенями ІВ і η0 . За результатами досліджень була побудована 

діаграми зміни в’язкості (за Роландсом) ηR/η0 і зміни п’єзокоефіцієнтів в’язкості 

α*/α від  тиску р (рис. 2.16). із діаграми видно, що при збільшенні тиску до 500 

МПа, п’єзокоефііцієнт в’язкості для опорного мастила падає на 30% (α*/α = 0,7), 

що призводить до збільшення в’язкості приблизно в 6300 разів.  
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РОЗДІЛ 3  

ЕЛАСТОГІДРОДИНАМІЧНА (ЕГД) ЗАДАЧА КОНТАКТУ ТЕРТЯ.  

3.1. Модель мащення. 

Рис.3.1. Площа точкового контакту тертя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       а                                                                              б 

Рис. 3.2. Мікроінтерферограма захвату масла (а);схема розподілу товщини плівки (б). 
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Рис.3.3. Форма плівки та розподіл тиску: 

а – вздовж центральної лінії в напрямку кочення; б – в поперечному напрямку; 

1 – виміряний профіль плівки; 2- герцівський розподіл тиску; 3 – теоретичний розподіл 

тиску. 
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Отримана в результаті вимірів форма плівки, коректується з урахуванням зміни 

коефіцієнта переломлення з тиском (див. мал. 2.6) на основі оцінних значень 

розподілів тиску. 

а) Умови уздовж центральної лінії в напрямку кочення 

Товщина плівки уздовж центральної лінії в напрямку коченняоказана на мал. 

3.5, а. 

Основні особливості розподілу тиску були отримані на підставі  наступних ро-

зумінь. Товщина плівки залишається практично постійної t у центрі герцевской об-

ласті. Таким чином, тиск у цій області повинне бути близьким до герцевскому 

тиску в статичних умовах. Обрив профілю тиску ясно визначається локалізацією 

обриву плівки. У положенні, у вхідній області, де тиск dx 

починає наростати, товщина плівки стає чуттєвої стосовно границі змащення. У 

цьому випадку, деформація в переднього краю герцевской області більше, ніж 

відповідна герцевская деформація в статичних умовах. Це зв'язано з відповідним тис-

ком, що виникає у вхідній області, що повинний змішуватися з герцевским тиском 

для створення в герцевской області рівнобіжної плівки. 

Поблизу заднього краю герцевской області товщина плівки спадає дуже різко. 

Це припускає дуже різкий градієнт тиску. Крім того, поверхнева релаксація, що при-

водить до стиску, повинна означати, що тиск у цій області дуже низьке, значно ниж-

че, ніж відповідне герцевское тиск. Не дивлячись наск при стиску у вихідній області, 

товщина плівки залишається практично постійної в області безпосередньо перед об-

ластю стиску. 

Дійсно, на міоинтерферограмі(див. мал. 3.4) можна бачити, що жовта смуга в цен-

тральній зоні контакту залишається постійної до білої смуги(області стиску), свід-

чачи про деяке збільшення товщини перед областю стиску. Для того, щоб таке 

відбувалося поблизу рівнобіжної плівки, тиск, безпосередньо перед областю стиску, 

повинне бути порівнянним з відповідним герцевским тиском. Саме цей тиск входить 

до складу другого піка, що пророкується теорією, тиску (піка Петрусевича [40]). 
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Вихідний розподіл тиску був отриманий у результаті приведених розумінь. Потім, 

були прийняті поверхневі зсуви для лінійного навантаження на напівнескінченній 

плоскій твердій поверхні за результатами, пред-оженным Даусоном і Хиггинсо-

ном [88] з використанням різниці тисків між описаним вище розподілом тиску і 

герцевским розподілом тиску. Прийняті пружні зрушення були потім додані до 

герцевской форми, що дало теоретичну форму, которую можна було порівняти з 

формою, отриманої в результаті вимірів. Було зроблене припущення про те, що 

розподіл тиску в центрі контактної області є герцевским. Таким чином, задача 

складалася в модифікуванні тільки вхідних і вихідних країв кривої тиску для забез-

печення узгодження форм експериментальної і теорети-неской кривих. Однак, як 

було встановлено, домогтися узгодження форми вхідної області плівки значно 

легше, ніж форми вихідної області, де градієнти тиски дуже великі.  Тому не 

очікується точного результату у відношенні розподілу тиску у вихідній області. 

Розподіл тиску були побудовані в основному для забезпечення якісного свідчення 

того, як різні зміни в розподілі тиску можуть впливати на форму пружної  плівки. 

 

б) Умови в поперечному напрямку 

Форма плівки уздовж поперечного напрямку, показана на мал. 3.5, б. Розподіл 

тиску в поперечному напрямку представляється аналогічним герцевскому тиску 

в центрі герцевской області, оскільки товщина плівки в цій області залишається 

порівняно постійної. Тиск, зв'язаний з подовжнім стиском і, локалізованим у гер-

цевской області, повинне бути значно нижче, ніж відповідне герцевское тиск. 

Важливим розходженням між стиском у вихідній області (див. мал. 3.5, а) і стис-

ком у поперечному напрямку, є те, що нахил поверхні, що приводить до стиску, 

зростає в першому випадку і зменшується в другому. Таким чином, видимо не 

існує значного збільшення тиску в поперечному напрямку над герцев-ским, ха-

рактерним для внутрішньої частини області стиску у вихідній області. У резуль-

таті, пік тиску (яку би форму він ні мав), швидше за все, обмежується тільки об-

ластю в напрямку нагору за течією від області стиску у вихідній області. Цей тиск 
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має тенденцію створювати додаткову напругу в, спрямованого вниз за течією, 

краю герцевской області, і виступає в якості однієї з причин того, що товщина 

плівки в області стиску у вихідній області в цілому більше, ніж при стиску в по-

перечному напрямку. Мала товщина плівки, зв'язана зі стисками в поперечному 

напрямку, виявляється результатом бічного витоку у вхідній області, що більш 

істотна по краях вхідної області, чим в області центра. Це перешкоджає збільшен-

ню тиску і, отже, товщини плівки уздовж країв герцевской області. 

У приведеному прикладі (див. мал. 3.4) товщина мастильного шару в області 

стиску в поперечному напрямку (hmin =0,04 мкм) складає 54 % товщини в області 

стиску у вихідній області (hmin = 0,085 мкм), що у свою чергу складає 44 % товщини 

в центральній області контакту (h0 = 0,123 мкм). 

 

3.2. Товщина мастильного шару в умовах рясного мащення та мастиль-

ного голодування. 

 

Однією з найбільш важливих прикладних проблем ЕГД теорії мащення є 

приоритетне знання товщини мастильного шару в ключових точках точкового 

контакту. Такими точками лінійного контакту є центральна зона контакту та кінці. 

Дослідження в цій області багатьох авторів показало, що у центральній зоні 

лінійного контакту зберігається рясне мащення і в цій зоні важче досягти ма-

стильного голодування. 

Особливий інтерес викликає результат розподілу товщини мастильного ша-

ру на кінцях роликів. Результат аналізу дефектів роликопідшипників показує, що 

виникнення  осередків схоплення характерне для кінців роликів. В умовах масти-

льного голодування на окремих ділянках кінців ролика дослідниками [21] поміче-

но руйнування мастильного шару, що і призводить до виникнення осередків схоп-

лення між тілами кочення та обоймою підшипника.  
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Явище масляного голодування у гідродинамічно змащуваних контактах мо-

же бути вивчено шляхом систематичного зменшення подачі мастила на вхід і спо-

стерігання результуючого розподілу тиску і товщини мастильного шару. Це явище 

може відігравати значну роль у роботі елементів машин. Наприклад, змащування 

торця ролика, обумовлене його перекосом, може мати вирішальне значення для 

високошвидкісних підшипників з циліндричними роликами. Бажано, щоб гідро-

динамічна плівка, яка виникає між торцем ролика та напрямною, забезпечувала 

жорсткість та демфування, що обмежують амплітуду коливання осі ролика. Однак 

при високих швидкостях обертання внаслідок відцентрових ефектів торець ролика 

і напрямна часто знаходяться в умовах нестачі подаваємого мастила. У таких 

випадках невелика кількість мастила, що є в наявності у контакті торець ролика – 

напрямна, може слугувати прикладом стійкого режиму масляного голодування. 

Ефекти масляного голодування у гідродинамічно змащуваних контактах 

важливі також у випадках, коли хочуть вирахувати опір коченню та ковзанню і 

(або) тертя рідини, що зустрічаються в шарико- та роликопідшипниках [55]. У ро-

боті [4] теоретично і експериментально показано, що обмеження подачі мастила у 

роликовому підшипнику приводить до зменшення проковзування сепаратора і ро-

лика. 

Одним з найбільш важливих проявів масляного голодування є зменшення 

товщини мастильного шару. Це явище досить широко розглянуто в літературі 

[143, 95, 96].    

На відміну від лінійного в еліптичному контакті (а в більшій мірі у точково-

му) на кінцях контакту масло затримується, а процес мастильного голодування 

починає виникати у центральній області. Виходячи з цього можна зробити припу-

щення, що придавши лінійному контакту елемент еліптичності (округливши кінці 

контакту) можна запобігти виникненню мастильного голодування на кінцях кон-

такту. Також викликає певний інтерес можливість виникнення кавітаційних про-

цесів у цьому контакті.   
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Процес масляного голодування протікає при досить малих (ультратонких) 

значеннях товщини мастильного шару (менше за 1мкм). Поведінка саме цих ша-

рів, які багато в чому визначають весь комплекс процесів, що відбуваються у по-

дальшому, і є цілю наших досліджень. Як уже зазначалося, для цієї цілі застосову-

ється інтерференційний метод вимірювання ультратонких мастильних шарів. За 

допомогою цього методу можна безпосередньо спостерігати за протіканням роз-

витку процесу мастильного голодування. 

Масляне голодування в умовах ЕГД-контакту пов’язане з розміщенням межі 

мастила у вхідній області. Початок режиму масляного голодування (прогресуючо-

го масляного голодування) відображується у розміщенні очікуваного місця заро-

дження профілю тиску і, що товщина мастильного шару зменшуються спочатку 

повільно, що свідчить про специфіку перерозподілу тиску, пов’язаного з бічним 

витоком масла. Центральна товщина мастильного шару потім різко спадає до ну-

ля, коли межа мастила наближується до контактної площадки, тобто наступає ре-

жим катастрофічного масляного голодування. 

Товщина мастильного шару визначається ЕГД-тиском, що виникає всереди-

ні вхідної області. Основний вплив масляного голодування полягає в перешко-

джанні розвитку цього тиску, в результаті чого розподіл тиску наближується до 

умов, що описуються теорією Герца. Звідси випливає, що тертя кочення зменшу-

ється, а тертя ковзання зростає. Тому в підшипниках кочення, наприклад, бажано 

мати мале тертя кочення і значні сили тертя ковзання, що дозволяють запобігти 

проковзуванню між контактуючими поверхнями, а відповідно передчасного вихо-

ду підшипника з ладу. 

Важливим результатом є розкриття механізму масляного голодування з точ-

ки зору існування прогресуючого і катастрофічного масляного голодування. Од-

нак для більш детального аналізу цих режимів, вивчався розподіл товщин масти-

льного шару у повздовжньому і поперечному напрямках контакту в умовах рясно-

го мащення і масляного голодування, що представлено на рисунках. Розподіли то-
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вщин масляного шару були побудовані за допомогою випадкової вибірки мікроін-

теферограм (див. рис. ). 

Як видно з рисунків, в області контакту центральна товщина мастильного 

шару h0 і її мінімальне значення hmin зменшується по мірі поступового припинення 

подачі мастила (вхідного параметру m). Причому, як показує розшифровка мікро-

інтерферограм, динаміка зміни розподілу товщин мастильного шару у поперечно-

му напрямку в умовах рясного мащення зберігається постійною. При виникненні 

мастильного голодування в області контакту в поперечному напрямку конфігура-

ція розподілу товщин мастильного шару набуває складного вигляду, що пов’язано 

з  бічними витоками мастила. По мірі подальшого зменшення кількості мастила, 

динаміка розподілу товщин мастильн6ого шару супроводжується локальними ді-

лянками прориву плівки з його вираженим зміщенням, що можна спостерігати на 

мікроінтерферограмі, яка демонструє режим катастрофічного масляного голоду-

вання. Режим катастрофічного масляного голодування, що призводить до прориву 

мастильного шару і, сприяючий виникненню задиру, пов’язано з кавітаційними 

процесами внаслідок стримування живлення мастилом.  

Після визначення положення вхідної межі m*, що розділяє умови рясного  

мащення і масляного голодування, можна вивести формулу центральної товщини 

мастильного шару в умовах масляного голодування.     

 

 

3.3 Вплив температури на зміну товщини мастильного шару  

в умовах масляного голодування. 

У більшості випадків експлуатація підшипників відбувається в умовах висо-

ких та низьких температур. На сьогодні, із розвитком техніки, помітна тенденція 

до збільшення кількості підшипників, що експлуатуються у важких умовах (вели-

кий перепад температур і недостатня кількість мастила). Тому, протягом останніх 

років, розроблюється цілий ряд перспективних, з точки зору збільшення діапазону 
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робочих температур, мастильних матеріалів (серед них і синтетичні мастила), а 

також конструктивних удосконалень. 

Ціллю нашого дослідження є вивчення механізму  мастильної дії масел в 

умовах масляного голодування у широкому діапазоні температур. Це може дозво-

лити в подальшому забезпечити принципово новий підхід до розробки ЕГД-

критеріїв вибору мастильного матеріалу у широкому діапазонні температур [19]. 

Методика проведення експериментальних досліджень в умовах високих та 

низьких температур розглянуто докладно у розділі 2.2. у якості мастильного сере-

довища використовувались мінеральні (з низьким індексом в’язкості) і синтетичні 

(з високим індексом в’язкості) оливи, в’язкостно- температурні характеристики 

яких приводяться у розділі 2.3. 

Масляне голодування при високих температурах. 

Зі зростанням температури, в’язкість мастильного матеріалу зменшується, 

що позначається як на товщині мастильного матеріалу, що розділяє контактуючі 

поверхні, так і на фактичній довговічності. 

Вплив положення вхідної межі m* на центральну товщину мастильного ша-

ру h0 з урахуванням збільшення температури мастила, представлена на рис. 5.7. 

Причому, максимальна температура мінерального масла SAE20W - 50 досягає 70 

°C, а синтетичного SAE5W-40 – 50 °C при даних умовах. Для цих масел вибраний 

діапазон робочих температур обумовлено утворенням приблизно рівних товщин 

мастильного шару, так як при цих умовах, вхідний параметр m є єдиною змінною, 

що залежить від температури. 

Із рис. 5.7 видно, що в умовах масляного голодування центральна товщина 

мастильного шару h0 зменшується зі зменшенням вхідного параметру m. Це явище 

досліджував у своїй роботі Міланенко О.А. і отримав схожі результати. В області 

катастрофічного масляного голодування помітно різкий спад товщини і при цьому 

виникає схильність до зародження схоплення. В області прогресуючого масляного 

голодування нахил кривої більш пологий. Із графіків видно, що зі зростанням тем-

ператури, необхідне положення межі m* зменшується. Для синтетичного мастила 
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характерна менша чутливість до положення вхідної межі, а відповідно, і до розви-

тку масляного голодування, порівняно з мінеральним мастилом. 

 

3.4. Еластогідродинамічні критерії прогнозування довговічності роли-

копідшипників. 

Для забезпечення повного ЕГД-мащення в заданій системі необхідно, щоб 

відношення товщини мастильного шару до сумарної шорсткості поверхонь λ, ро-

зраховане на основі ізотермічної ЕГД теорії мащення за формулами таке, що в 

умовах рясного мащення, коли m > 1,93,контакт тертя знаходиться в області 

змішаного мащення (λ = 1,72). 

По мірі зменшення кількості мастила в контакті (зменшення m і λ) у вхідній зоні 

утворюється зустрічна течія, що вказує на межу m* між рясним мащенням і ма-

стильним голодуванням (прогресуючим). У цих умовах контактний тиск скла-

дається з тиску мастила pf і тиску нерівностей pа. 

При подальшому зменшенні кількості мастила, спостерігаємо різке знижен-

ня центральної товщини h0 і параметра λ мастильного шару, що призводить до 

формування нульової зворотної течії ZRF (див. розд. 3.3) і вказує на межу mc.s між 

прогресуючим і катастрофічним масляним голодуванням. Контакт тертя стає 

менш схожий на ЕГД і утворюється мікроЕГД (МЕГД)-плівка. Тепер дія ЕГД- 

плівки припиняється, тобто pf = 0. Повний контактний тиск утворюється тільки 
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контактом нерівностей, тобто pf  pа. 

 

Рис. 3.6. Схема розвитку масляного голодування точкового ЕГД-контакту. 

Пошкодження контакту тертя (наближення задиру) виникає, якщо контакт-

ний тиск зростає від точки, де pf = 0 більш ніж на Δр, тобто більш ніж на величину 

несучої здатності граничного поверхневого шару. 

До цього часу вплив шорсткості на ЕГД-мащення розглядалося у загальному 

випадку, тобто для описання контактуючих поверхонь використовувалися усеред-

нені значення шорсткості (у формулі 1.1). однак в реальних підшипниках має міс-

це взаємодія між нерівностями з більшою довжиною хвилі, ніж у щільній шорст-

кості або, коли окрема значна нерівність або дефект на іншій гладкій поверхні 

проходить через ЕГД-контакт. У цих умовах будуть виникати мікроклиння [53], 
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що викликають, у залежності від умов контакту, ЕГД (ГД) під’ємну силу. У цьому 

випадку, тертя буде характеризуватися МЕГД-мащенням. 

 

Рис. 3.7. Схема розподілу тиску та товщини в умовах прогресуючого та катастрофічного 

мастильного голодування для ЕГД і МЕГД плівки: 

Δр – несуча здатність модифікованого поверхневого шару; 

Ркр – критичний тиск; рf, р`f – тиск мастила; ра, р`а – тиск нерівностей; 

hЕГД, hМЕГД – товщина ЕГД і МЕГД- плівки.  

Опираючись на запропоновані експериментально-теоретичні критерії (m*, 

mc.s., λ) обґрунтування виникнення режимів прогресуючого і катастрофічного мас-

ляного голодування, можна скласти критерії прогнозування довговічності підши-

пників кочення в умовах рясного мащення та масляного голодування. 

Були проведенні дослідження довговічності роликопідшипників в умовах 

рясного мащення та масляного голодування. За критерії використовувалися пара-

метр товщини мастильного шару λ (1.1) і коефіцієнт мастильної дії 
23

 . 

Результати експериментів показали, що при λ < 1 виникає режим граничного 

мащення (режим катастрофічного масляного голодування). При цьому спостеріга-

ємо значні пошкодження поверхонь тертя і фактична довговічність менше розра-
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хункової. При λ > 1 фактична довговічність, як правило, перевищує розрахункову, 

тому що достатньо великий за товщиною мастильний шар, що розділяє контакту-

ючі поверхні тертя, зменшує дотичні поверхневі напруження в контакті тертя і 

сприяє зростанню довговічності. У діапазоні 1   λ   1,5 виникає режим прогре-

суючого масляного голодування. У цих умовах існує змішана форма мащення, яка 

є сполученням граничного та ЕГД-мащення, що характерно для МЕГД-плівки. 

У зв’язку зі складністю формул, що визначають товщину ЕГД мастильного 

шару (відповідно і знаходження λ), і необхідності корегувати розрахунки різними 

коефіцієнтами, розроблюють різні номографічні методи підбору в’язкості масти-

льних матеріалів для підшипників кочення і оцінки умов тертя в них (додаток 

В).за номограмами можна визначити не лише в’язкость мастильного матеріалу, а і 

коефіцієнт мастильної дії 
23

 . 

Слід визначити, що 
23

 заміщає фактор мащення і матеріалів, і дозволяє, на 

базі виконаних досліджень, визначити скореговану розрахункову (фактичну) дов-

говічність L10A в мільйонах обертів для властивостей матеріалу і експлуатаційних 

умов, що відрізняються від нормальних, за формулою:  

1023A10
LL  , 

де 
23

  - коефіцієнт мастильної дії; L10 – розрахункова довговічність роли-

копідшипника, що визначається за ГОСТ 18855-94. 

В умовах рясного мащення: 
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В умовах прогресуючого масляного голодування: 
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В умовах катастрофічного масляного голодування: 
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 - центральна товщина мастильного шару в контакті 

тертя в умовах катастрофічного масляного голодування по формулі (5.4). Експлуа-

тація підшипників при катастрофічному масляному голодуванні забороняється, тому 

що в цих умовах спостерігається режим граничного змащення з розривами мастиль-

ного шару, що ведуть до значних ушкоджень тіл качения й обойм підшипників аж 

до їхнього схоплювання. 

У таблиці приведені приклади розрахунку шарикоподшипников з обчислен-

ням параметрів товщини мастильного шару λ0.S. (см. формулу 5.7) по виникненню 

масляного голодування і коефіцієнта мастильної дії а23 для завзятих (самоустанов-

лювальних) шарикоподшипников різного типорозміру для різних умов змащення. 

Як видно з таблиці 5.1, два підшипники (№ 28256 і № 28420) у визначених 

умовах змащення, будуть експлуатуватися в умовах масляного голодування (λ0.S. 

=1,22, а2з-0S75; λ0.S. =l,26, а23 = 0,78 і λ0.S. = 0,96, а23 =0,30). Причому, існують умо-

ви змащення, коли ці підшипники будуть експлуатуватися в умовах рясного зма-

щення (λ0.S. = 2,69, а23 = 2,51; λ0.S. = 2,44, а2з = 2,0). Що стосується підшипника № 

28328, то умови змащення дозволяють йому експлуатуватися в умовах рясного зма-

щення. 

Як приклад визначимо довговічність для двох завзятих (самоустановлюваль-

них) підшипників № 28256 і № 28420, що змазуються олією SAE20W-50 при різ-

них робочих температурах. Розрахункова довговічність, обчислена за ДСТ 18855-

94, для зазначених вище підшипників, відповідно дорівнює L10(№28256) =3,95ּ1012 обо-

ротів і LIO(No28420) =2,15  1ּ012оборотів. Тоді параметр товщини мастильного шару в 

умовах масляного голодування буде складати відповідно λ0.S. (№28256) = 1,22  і  λ0.S. 

(№28420) =0,96. Причому, коефіцієнт мастильної дії α23(№2825б)=0,75 і α23(№ 2X420) = 

0,30. На підставі викладеного, визначимо скоректовану розрахункову (фактичну) 

довговічність L1OA кожного підшипника: 
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    -  для підшипника № 28256: 

 L10А =0,75ּ3,95  1ּ012=2,96  ּ1012обертів

-  для підшипника № 28420: 

L10А =0,30ּ2,15  1ּ012=6,45  ּ1011обертів, 

тобто в умовах масляного голодування (при λ0.S. = 1,22 і λ0.S. = 0,96), довговічність 

зменшилася стосовно розрахункового на 25 % для підшипника № 28256 і на 

70 % для підшипника № 28420 за даних умов змащення. 

Таким чином, на базі виконаних досліджень, можна запропонувати в за-

лежності від умов змащення три діапазони експлуатації завзятих (самоуста-

новлювальних) шарикоподшипников: I - рясне змащення (λ0.>1,5 і α23>1,0), 

де L10A значно більше LIO(LIOA>L10); II - прогресуюче масляне голодування 

(1,0< λ0.S <1,5 і 0,3< α23 <1,0), при цьому L10A менше L10 (L10A<L10); III -

катастрофічне масляне голодування (λ0.S <1,О и α23< 0,3), де експлуатація 

підшипників категорично заборонена. 
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Розділ 4 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

4.1. Техніка безпеки на підприємстві 

Державна політика України щодо охорони праці виходить із конститу-

ційного права кожного громадянина на належні безпечні і здорові умови праці 

та пріоритету життя і здоров'я працівника по відношенню до результатів виро-

бничої діяльності. Реалізація цієї політики має забезпечити постійне поліпшен-

ня умов і безпеки праці, зменшення рівнів травматизму та професійної захво-

рюваності. 

Одним з найважливіших елементів забезпечення безпечного виконання 

будь-якого виду робіт є інформування виконавців цих робіт про всі діючі 

шкідливі і небезпечні фактори, методи захисту від них, правила запобігання 

можливих аварійних ситуацій та заходи для ліквідації їх наслідків. Таке інфор-

мування можна розділити на два види, що відрізняються обсягом переданої 

працівнику інформації і витрачання на це часу. 

Перший вид - це навчання працівника правилам і методам безпечного про-

ведення робіт. Другий вид інформування - це інструктаж працівника, тобто ко-

ротке ознайомлення його з правилами та методами безпечного проведення 

робіт. 

Розрізняють п'ять видів інструктажів: вступний, первинний, повторний, 

позаплановий та цільовий. 

Вступний інструктаж проводиться з усіма без винятку працівниками, які 

приймаються на роботу. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці 

індивідуально з кожним працівником, який вперше приступає до виконання да-

ного виду робіт. Повторний інструктаж проводиться, як правило, 1 раз на квар-

тал з метою закріпити отримані знання з охорони праці та техніки безпеки. 

4.2. Небезпечні та шкідливі фактори 

Робоче місце є первинним осередком виробничої структури, і тому важли-

вою складовою частиною організації праці на підприємстві є вдосконалення 
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планування, організації і обслуговування робочих місць для створення на кож-

ному з них необхідних умов для продуктивної та ефективної праці.  

Робоче місце - це зона трудової діяльності робітника, або групи робітників, 

оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи. На формування 

робочих місць впливають такі фактори, як тип виробництва; рівень розподілу та 

кооперації праці; ступінь механізації та автоматизації трудових і виробничих 

процесів; кількість устаткування на робочому місці; рухомість робочого місця; 

час функціонування; кількість змін; зміст роботи. 

Для комплексної оцінки якості організації робочих місць, для пошуку і 

приведення в дію резервів підвищення ефективності праці використовується 

механізм атестації і раціоналізації робочих місць. 

У ході атестації комплексно оцінюються технічний і організаційний стан 

робочих місць, умови праці й техніка безпеки, розглядаються можливості зрос-

тання фондовіддачі, використання кваліфікаційного потенціалу працівників. 

Атестація дозволяє виявити відхилення від нормативних вимог або від конкре-

тних потреб виробничого процесу чи виконавця і вдосконалити організацію 

робочого місця. 

Державні санітарні норми та правила визначають поняття "шкідливий ви-

робничий фактор" – це фактор середовища або трудового процесу, вплив якого 

на працівника за певних умов (інтенсивність, тривалість дії тощо) може спри-

чинити професійне або виробничо обумовлене захворювання, тимчасове або 

стійке зниження працездатності, підвищення частоти соматичних та інфекцій-

них захворювань, призвести до порушення здоров’я як працівника, так і його 

нащадків. Шкідливі умови праці - стан умов праці, за якого рівень впливу одно-

го або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу пе-

ревищує допустимий. 

При роботах з ремонту авіаційної техніки мають місце такі шкідливі виро-

бничі фактори (ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производствен-

ные факторы. Классификация»): 
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4.3. Профілактика небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

Мінімізація шкідливого впливу небезпечних та шкідливих факторів впливу 

здійснюється як шляхом впровадження організаційних заходів та і шляхом 

конструктивно-технологічних заходів. 

Існують такі способи боротьби з шумом механічного походження та вібра-

цією: 

- зменшення шуму та вібрації безпосередньо в джерелах їх виникнення, за-

стосовуючи обладнання, що не утворює шуму, замінюючи ударні технологічні 

процеси безударними,; 

- зменшення шуму та вібрації на шляхах їх розповсюдження заходами зву-

ко- та віброізоляції, а також вібро- та звукопоглинання; 

- зменшення шкідливої дії шуму та вібрації, застосовуючи індивідуальні 

засоби захисту та запроваджуючи раціональні режими праці та відпочинку. 

Одним з найпростіших та економічно доцільних способів зниження шуму 

є застосування методів звукоізоляції та звукопоглинання. 

Повітря робочої зони може забруднюватися шкідливими речовинами, які 

утворюються в результаті технологічного процесу або містяться в сировині, 

продуктах та напівпродуктах і відходах виробництва. Залежно від ступеня ток-

сичності, фізико-хімІчних властивостей, шляхів проникнення в організм, сані-

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

фізичні хімічні фактори тру-

дового проце-

су мікроклімат 

(температура, воло-

гість  та швидкість ру-

ху повітря) 

виробничий шум, 

вібрація, 

освітлення 

речовини хімічного 

походження (палив-

но-мастильні матері-

али), 

аерозолі фіброгенної 

дії (пил) 

важкість та 

напруженість 

праці 
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тарні норми встановлюють гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих 

речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень, перевищення яких не-

припустиме.  

Існує багато різних способів та заходів, призначених для підтримання чи-

стоти повітря виробничих приміщень у відповідності до вимог санітарних 

норм. Всі вони зводяться до конкретних заходів: 

1. Запобігання проникненню шкідливих речовин у повітря робочої зони 

за рахунок герметизації обладнання, ущільнення з'єднань, люків та отворів, 

удосконалення технологічного процесу. 

2. Видалення шкідливих речовин, що потрапляють у повітря робочої 

зони, за рахунок вентиляції, аспірації або очищення і нормалізації повітря за 

допомогою кондиціонерів. 

3. Застосування засобів захисту людини. 

Для роботи з отруйними і забруднювальними речовинами користуються 

спецодягом. Для захисту шкіри, рук, обличчя, шиї застосовують захисні креми 

та пасти. Очі від можливих опіків та аерозолей захищають окулярами з герме-

тичною оправою, масками, шоломами. До засобів індивідуального захисту ор-

ганів дихання (ЗІЗОД) належать респіратори, промислові протигази та ізолюючі 

дихальні апарати, які застосовуються для захисту від шкідливих речовин.  

Персонал, що обслуговує електрообладнання, може потрапити під напругу 

внаслідок несправності, аварії або своїх помилкових дій. Безпека обслуго-

вування електрообладнання залежить від його робочої напруги, умов експлуа-

тації і характеру середовища приміщення, в якому воно встановлене. Електро-

пристрої підрозділяються на установки з робочою напругою до 1 кВ включно і 

вище 1 кВ. Значною мірою безпека обслуговування електро-обладнання зале-

жить від умов середовища приміщення, в якому воно встановлене, бо ці умови  

впливають на стан ізоляції і опір шкіри людини. Волога, їдкі пари або гази, 

струмопровідний пил і висока температура знижують опір ізоляції і руйнують 

її. Крім того, шкіра людини під впливом вологи і високої температури стає 
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провідною, що зменшує опір тіла людини і підвищує небезпеку ураження елек-

тричним струмом. 

 

4.4. Розрахунок стенда заземленого пристрою 

Вихідні дані: 

- Захищуваний об'єкт - обладнання лабораторії з механічних випробувань. 

- Захищуваний об'єкт - стаціонарний. 

- Напруга мережі Uм = 380 В. 

- Виконання мережі - з глухозаземленою нейтраллю. 

- Тип заземлювального пристрою - вертикальний (труби). 

- Розміри вертикальних заземлювачів: довжина Ів - 3 м; діаметр труби d - 

0,04 м; товщина стінки труби Т - 3,5 мм. 

- Відношення відстані між трубами до їхньої довжини  1
l

a

L

L
. 

- Розміри горизонтального заземлювача (з'єднувальної стрічки): довжина 

сзГ LL .  - згідно з розрахунком, м; ширина стрічки bc - 0,04 м. 

- Глибина закладання вертикальних заземлювачів hв= 0,8 м; горизонталь-

них hГ  =  0,8 м. 

- Розташування заземлювачів попередньо приймають за чотирикутним ко-

нтуром при числі стержнів від 4 до 100 та в один ряд при числі стержнів від 2 

до 20. 

- Грунт - супісок; склад - однорідний; вологість - мала; агресивність -

нормальна. 

- Кліматична зона - II. 

Розрахунок: 

1. Визначаємо характеристику навколишнього середовища в опоряджува-

льній лабораторії: за пожежною небезпекою згідно з ПУЕ воно відноситься до 

класу П-ІІ; за вибухонебезпекою згідно з ПУЕ - до класу В-І; за ступенем ура-

ження електричним струмом — без підвищеної та особливої небезпеки. 
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2. Визначаємо Rд - допустиме (нормативне) значення опору розтіканню 

струму в заземлювальному пристрої (табл. 7.1); Rд  4 Ом. 

3. Визначаємо Кс.в - приблизне значення питомого опору грунту, що реко-

мендується для розрахунку. За табл. 7.2 приймаємо ТАБЛ = 300 Ом  м. 

4. Визначаємо Кс.в - коефіцієнт сезонності для вертикальних заземлювачів 

для даної кліматичної зони II. За табл. 7.4. приймаємо Ксв = 1,5. 

5. Визначаємо значення Ксг - коефіцієнт сезонності для горизонтального 

заземлювача згідно з кліматичною зоною. За табл. 7.4 приймаємо Ксг = 3,5. 

6. Визначаємо розр.в - розрахунковий питомий опір грунту для вертикаль-

них заземлювачів. 

мОм
ВС

K
ТАБЛВРОЗР

 4505,1300
...

  

7. Визначаємо рР03Р.Г - розрахунковий питомий опір грунту для горизонта-

льних заземлювачів. 

мОм
ГС

K
ТАБЛГРОЗР

 10505,3300
...

  

8. Визначається t - відстань від поверхні землі до середини вертикального 

заземлювача. 

мв
l

в
ht 3,2

2

3
8,0

2
 . 

9. Визначається RВ - опір, Ом, розтіканню струму в одному вертикальному 

заземлювачі: 

Ом
Lt

Lt

d

L

L
R

В

ВВ

В

ВРОЗР

В
135

33,24

33,24
lg

2

1

04,0

32
lg

3

450
366,0

4

4
lg

2

12
lg366,0 . 































 

10. Визначається пт.в - теоретична кількість вертикальних заземлювачів без 

врахування коефіцієнта використання В.В, тобто В.В  = 1. 

33
14

135

..
..









ВВД
R

В
R

ВТ
n


 

11. Визначають В.В  — коефіцієнт використання вертикальних заземлюва-

чів при розташуванні їх згідно з вихідними даними або за чотирикутним конту-
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ром при числі заземлювачів пт.в. = 33 та при відношенні  =1/  За табл. 7.5 

приймаємо В.В = 0,42. 

12. Визначається пН.В - необхідна кількість, шт., вертикальних однакових 

заземлювачів з врахуванням коефіцієнта використання 

80
42,04

135

..д
..






ВВ
R

В
R

ВН
n


шт. 

13. Визначається 
ВРОЗР

R
.

 — розрахунковий опір, Ом, розтіканню струму у 

вертикальних заземлювачах при пнв = 80 без врахування з'єднувальної стрічки 

4
42,080

135

....
.









ВВВН
n

В
R

ВРОЗР
R


 Ом 

14. Визначаємо LВ - відстань між вертикальними заземлювачами за відно-

шенням 1

В
l

В
L

.  Звідси .3311 м
В

l
В

L   

15. Визначаємо 
..СЗ

L  - довжину, м, з'єднувальної стрічки - горизонтального 

заземлювача: 

249)180(305,1)1
..

(05,1
..


ВН

n
В

L
СЗ

L .м 

16. Визначаємо 
... СЗГ

R - опір, Ом, розтіканню струму в горизонтальному 

заземлювачі (з'єднувальній стрічці): 

8
04,08,0

2492
lg

249

1050
366,0

2
lg366,0

22

..

..

..

...







cЗ

СЗ

СЗ

ГРОЗР

СЗГ
bh

L

L
R



Ом 

17. Визначається В.Г. - коефіцієнт використання горизонтального заземлю-

вача при розташуванні вертикальних заземлювачів згідно з вихідними даними 

або за чотирикутним контуром при відношенні 1

В
l

В
L

 та необхідній кількості 

вертикальних заземлювачів пН.В. = 80. За таблицею приймаємо В.Г = 0,19. При 
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паралельно вкладених горизонтальних заземлювачах В.Г  визначається за таб-

лицею. 

18. Визначаємо 
ГРОЗР

R
.

 — розрахунковий опір, Ом, розтіканню струму в 

горизонтальному заземлювачі (з'єднувальній стрічці) при числі електродів пг = 

1: 

42
19,01

8

..

...
.









ГВГ
n

СЗГ
R

ГРОЗР
R


Ом 

19. Визначаємо 
ГРОЗР

R
.

 — розрахунковий теоретичний опір, Ом, розті-

канню струму у вертикальних та горизонтальних заземлювачах  

7,3

42

1

4

1

1

..

1

.

1

1

..










ГРОЗР
R

ВРОЗР
R

ГВРОЗР
R

Ом.

 

або  

7,3
424

424

....

...
...












ГРОЗР
R

ВРОЗР
R

ГРОЗР
R

ВРОЗР
R

ГВРОЗР
R .Ом. 

Вибираємо матеріал та поперечний перетин з'єднувальних провідників. За 

табл. 4.3 вибираємо голі мідні SМ = 4 мм2 або алюмінієві SA = 6 мм2 провідники. 

Вибираємо матеріал та поперечний перетин магістральної шини. За табл. 

4.3 приймаємо сталеву шину товщиною С = 4 мм і перетином не менше  = 

100 мм2. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Схема захисного заземлення: 1- заземлювач; 2-з'єднувльна стрічка; hз –

глибина закладання вертикальних заземлювачів; Lз – відстань між заземлювачами; t- відстань 
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від середини заземлювача до поверхні грунту; l – довжина заземлювача (стержня або труби); 

bc- ширина стрічки. 

4.5. Пожежна і вибухова безпека в цеху  

Робота по пожежній охороні авіапідприємств повинна проводитися відпо-

відно до «Правил пожежної безпеки України», а також враховуючи вимоги 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования" та ГОСТ 

12.1.010-76 ССБТ "Взрывоопасность. Общие требования". Дані нормативні до-

кументи визначають основні положення організації і проведення пожежно-

профілактичної  роботи. 

У цеху ремонту шасі застосовуються горючі рідини, такі як бензин, гас, 

ацетон та інші рідини, температура займання яких нижче 280о С. Саме тому цех 

ремонту шасі зараховується до категорії А – вибухонебезпечні приміщення. 

Основними причинами виникнення пожежі в даному цеху є: 

- перевантаження проводів електромережі; 

- коротке замикання; 

- іскріння на колекторах і кільцях електродвигунів і генераторів. 

У системі вентиляції і кондиціонування: 

- іскри, що виникають при торканні кожуха і лопастей вентилятора; 

- статична електрика. 

Необережне поводження з вогнем: 

- куріння і застосування відкритого вогню в заборонених місцях; 

- залишені без нагляду електронагрівальні прилади. 

Крім того, причинною виникнення пожежі може служити несправність ви-

робничого устаткування, порушення встановлених правил у технологічному 

процесі. 

У системі електроустаткування передбачають установку різних запобіж-

них пристроїв: 

- плавкі запобіжники; 

- захисні кожухи на електродвигунах і генераторах; 
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- реле і захисні автоматичні пристрої. 

У системі вентиляції і кондиціонування: 

- установка на відкриті частини захисту кожухів, що обертаються, сіток з 

легкого матеріалу; 

- у загальну вентиляційну систему не можна об'єднувати викиди пари, що 

легко кондиціонують, і пилу. 

Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем: 

- підвищення виробничої дисципліни; 

- встановлення в цеху строгого протипожежного режиму. 

До загальних заходів можна віднести: 

- обладнання транспортних візків гумовими колесами, щоб уникнути іск-

роутворення; 

- освітлення цеху в денний час природним світлом через вікна і ліхтарі, а у 

нічний – вибухобезпечними освітлювальними приладами; 

- проводити прибирання робочого місця, проходів та проїздів на протязі 

зміни і після її закінчення; 

-  встановити ящики для збору використаної ветоші поза територією цеху; 

- спецодяг слід зберігати в розвішеному стані у гратчастих шафах поза ви-

робничим приміщенням. 

У проектованому цеху є чотири крани з шлангами довжиною 20м кожен. 

Крани підключені до протипожежної мережі заводу. 

Для всього цеху з категорією виробництва Г встановлюється три ручних 

вуглекислих вогнегасника (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8), по два вогнегасники пінні, хімі-

чні, повітряно-пінні, рідинні; по одному ящику з піском місткістю 0,5;1; і 3 3м ; 

азбестове полотно розміром 1×1, 2×1,5, і 2×2м. 

Засоби пожежегасіння розташовані в місцях вірогідних вогнищ пожежі, в 

місцях зручних для підходу. 

Планування цеху таке, що у разі потреби можлива швидка евакуація лю-

дей, устаткування, матеріальних цінностей. 
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На кожній ділянці є звукова або телефонна пожежна сигналізація. 

 

4.6. Висновки 

Основними факторами шкідливого впливу на працівників авіаційному під-

приємстві є наявність шкідливих речовин у повітрі (наприклад, використання 

різних хімічних речовин під час проведення ремонтних робіт), шум та вібрація. 

Серед небезпек найбільш суттєвими є можливість ураження електричним стру-

мом, а також отримання механічних травм від рухомих частин механічного об-

ладнання. Окрім того, існує небезпека виникнення пожеж у разі недотримання 

правил пожежної профілактики. 

Усі можливі ризики реалізації означених вище небезпек і впливів шкідли-

вих факторів суттєво знижуються при дотриманні правил і рекомендацій з тех-

ніки безпеки, які розроблені для кожного з вказаних факторів.  

Таким чином, суворе дотримання вимог і правил техніки безпеки, а також 

контроль з боку посадових осіб, відповідальних за дотримання техніки безпеки, 

забезпечують мінімізацію ризиків виникнення травматизму і аварійних ситуа-

цій на виробництві та в лабораторіях. 

При виникненні аварійної ситуації роботу необхідно припинити, відклю-

чити устаткування від електромережі, відключити вентиляцію, перекрити сис-

тему водопостачання і якнайшвидше вжити заходів для ліквідації наслідків ава-

рії для відновлення нормальної роботи лабораторії або іншої ділянки виробни-

цтва. 
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РОЗДІЛ 5 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

5.1. Захист навколишнього середовища в авіабудуванні 

Великі завдання з охорони навколишнього середовища і раціонального ви-

користання природних ресурсів поставлені перед цивільною авіацією, об'єкти 

якої є джерелами впливу на навколишнє середовище. Це викиди в атмосферу 

різних шкідливих речовин від роботи авіадвигунів і наземних джерел, забруд-

нення поверхневих і виробничих стоків, промислові відходи, стічні води при 

дегазації повітряних судів і сільськогосподарської апаратури після проведення 

авіаційно-хімічних робіт. 

Основним фізичним забруднювачем навколишнього середовища на 

авіапідприємстві є шум. Джерелами шуму є всі види транспорту, промислові 

процеси підприємства (устаткування, інструмент, технологічні процеси), ліфти, 

технічні прилади, натовпи людей. Шум негативно впливає на здоров'я людини, 

знижує працездатність, приводить до захворювань серцево-судинної, нервової, 

ендокринної систем і органів слуху. 

Боротьбу з шумом слід починати на етапі проектування підприємства або 

його реконструкції. Проектуючи підприємство, слід враховувати його відда-

леність від житлової зони, слід передбачити раціональне розміщення окремих 

будівель і цехів усередині будівель. Для ізоляції фундаментів будівель з рівнем 

звукового тиску вище 90 дБ влаштовують так звані акустичні розриви – щілини, 

що йдуть по всьому периметру, заповнені ізолюючим матеріалом 

Між "шумними цехами" влаштовують вільні зони, які для більшої ефек-

тивності озеленюють, оскільки листя добре поглинає шум. При плануванні 

цехів і ділянок усередині будівлі необхідно об'єднувати верстати і устаткування 

по ступеню їх шумності.  

Найбільш ефективним заходом щодо боротьби з шумом є зменшення в 

джерелах утворення, тобто безпосередньо в агрегатах, машинах, механізмах. 
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Заходи захисту атмосфери від забруднення промисловими відходами умо-

вно можна розділити на дві групи - технічні і містобудівні. Технічні заходи пе-

редбачають створення безвідходних і маловідходних промислових підприємств, 

очищення газів, ефективне спалювання палива, будівництво високих труб. За-

вдяки містобудівним заходам відбувається дисперсне розміщення забруднюю-

чих підприємств, створюються в містах санітарно-захисні зони, відбувається 

висаджування дерев. 

Розробка безвідходного і маловідходного виробництва - основний напрям 

охорони навколишнього середовища, це завдання стратегічне і розраховане на 

тривалий час. Найбільш радикальний спосіб виключення викидів - зміна техно-

логії виробництва, при якій виробничий процес зовсім не дає відходів або діє за 

замкнутим циклом. 

У наш час основними заходами попередження шкідливим викидам зали-

шаються розробка і впровадження ефективних систем очищення газів. З метою 

знешкодження аерозолів, перш за все пилу, використовують сухі, мокрі і елект-

ричні методи. З метою знешкодження газових відходів від токсичних речовин 

використовують методи абсорбції, термічні методи. 

Очищення промислових стічних вод. Характер і склад стічних вод, що 

скидаються промисловими підприємствами, вельми різноманітні, тому різно-

манітні і методи очищення їх від забруднень. Вибір методу очищення залежить 

від багатьох чинників і перш за все від фізичного стану забруднень, що містять-

ся в стоках. Вибір методу очищення залежить від концентрації забруднюючої 

речовини, і від того, в якому стані знаходиться розчинена речовина. 

Для очищення стоків у даний час застосовуються головним чином наступ-

ні методи: 

- механічні методи застосовуються для видалення зважених частинок із 

стічних вод (освітлювання стічних вод), відстоювання в гравітаційному полі (у 

відстійниках) і в полі відцентрових сил (у гідроциклонах), проціджування, фло-

тація і фільтрування; 
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- хімічні методи застосовують у тих випадках, коли виділення забрудню-

вачів можливе тільки в результаті хімічних реакцій між забруднювачами і реа-

гентами, що вводяться, з утворенням нових речовин, які легко видалити із стіч-

них вод. Для цього застосовують нейтралізацію, коагуляцію і флокуляцію; 

-  фізико-хімічні методи вимагають застосування реагенту і засновані на 

зміні фізичного стану забруднювачів, які полегшують їх видалення із стоків. До 

них відносяться флотація, віддування, електрохімічні методи; 

- біохімічні методи засновані на здатності деяких мікроорганізмів руйну-

вати органічні та деякі неорганічні з'єднання (наприклад, сульфіди і солі амо-

нію), перетворюючи їх на нешкідливі продукти окислення: воду, двоокис вуг-

лецю, нітрат-, сульфат-іони та ін.; 

- термічні методи полягають у повному окисленні при високій температурі 

(при згоранні) забруднюючих речовин з отриманням нетоксичних продуктів 

згорання і твердого залишку. Можливі різні варіанти застосування термічного 

методу, починаючи від повного знищення стоків з невеликою кількістю твердо-

го залишку і до значного зменшення (упарювання) їх, після чого концентровані 

розчини можна поховати у відвалах або використовувати для отримання цінних 

продуктів. 

Більшість деталей інтер'єру, внутрішнього силового набору і сам літак 

після складання і доведення проходить фарбування в малярному цеху. В про-

цесі фарбування і сушіння відбувається практично повний перехід леткої ча-

стини фарби в пароподібний стан. Частина цієї пари виділяється в процесі 

нанесення покриттів, а інша – при сушінні. 

 

5.2. Аналіз екологічної безпеки проектованого об'єкту 

У розглянутому технологічному процесі відновлення планера літака ос-

новними джерелами забруднення навколишнього середовища є: 

-  шуми, що створює працююче устаткування цеху; 
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- забруднення ґрунтів, водоймищ у результаті викиду стічних вод, створе-

них при промивці вузлів та деталей перед та під час дефектації та випробуван-

ня; 

-  споживання електроенергії для роботи устаткування і освітлення цеху. 

При виконанні технологічного процесу відновлення планера літака Ан-158 за-

стосовуються такі рідини:  

- палива ТС-1,   РТ,   ТС-2,   Т-1; 

- гідрорідини АМГ-10, FH-51, LD-4 (srydrol); 

- мастила СМ-4,5 ,ІПМ-10, МС-8п, турбоніколь 210; 

- змивки лакофарбових покриттів; 

- розчинники Б-70, калоша. 

- лаки та фарби. 

Вплив нафтопродуктів представлено в схемі, яка містить опис взаємодії 

ПММ та компонентів навколишнього середовища. Даний опис виконано на ос-

нові концептуальної моделі природно-техногенної системи і представлено схе-

мою: 

 

5.3. Заходи, направлені на підвищення екологічної безпеки проектова-

ного об'єкту 
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Локалізація і видалення шкідливих і небезпечних речовин із зони їх утво-

рення здійснюється організацією місцевих відсосів повітря з виробничих 

приміщень. Встановлюють фільтри для уловлювання аеродисперсних систем. 

Повітря направляється у систему вентиляції цеху, а вилучена рідина – на 

регенерацію. 

Примусова вентиляція цеху підключена до суспільної заводської системи 

вентиляції. Тому у вихідному каналі вентиляції цеху встановлено фільтронако-

пичувач парів шкідливих речовин і пиловловлювач.  

Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих речовин (ГОСТ 

12.1.005-88): 

- диоксид азоту (ІІІ клас небезпеки) 2,0 мг/м3; 

- ацетон (ІV клас небезпеки)   200 мг/м3; 

- бензин (ІV клас небезпеки)   100 мг/м3; 

- кислота сірчана (ІІ клас небезпеки)  1 мг/м3; 

- трихлоретилен (ІІІ клас небезпеки) 10 мг/м3; 

- тетрахлоретилен (ІІІ клас небезпеки) 10 мг/м3; 

- хлорбензол (ІІІ клас небезпеки)  100 мг/м3; 

- етилацетат (ІV клас небезпеки)  200 мг/м3. 

При одночасному вмісті декількох шкідливих речовин однонаправленої дії 

умовою безпечності є: 

1 2

1 2

... 1.n

n

CC C

ГДК ГДК ГДК
   

 

Оскільки вентиляція цеху передбачає також видалення твердих частинок 

забруднень (металевого пилу та пилу КМ, пилу волокнистих матеріалів) до-

цільним є застосування на виході каналу вентиляції цеху газопромивачів (скру-

берів), в яких при об'ємно-рідинному способі очищення потік запиленого газу 

пропускають через певний об'єм рідини. 

Уловлювання пилу розпиленою рідиною полягає в тому, що зрошувальна 

рідина вводиться в запилений об'єм (потік) газу в розпорошеному або дисперс-
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ному вигляді. Розпилювання зрошуючої рідини проводиться за допомогою 

форсунок під тиском або за рахунок енергії самого потоку газу. Перший спосіб 

розпилювання використовується в полих скруберах, другий – в турбулентних 

промивачах і скруберах Вентурі. 

              

Рис. 12 Полий форсунковий скрубер Рис. 13 Скрубер Вентурі:  

1 - краплевловлювач;  

2 – дифузор 

3 – горловина 

4 - конфузор;  

5 - прийстрій для подачі води 

Скрубери Вентурі (поєднання труби з краплевловлювачем відцентрового 

типу) забезпечують очищення газів від частинок пилу практично будь-якого 

дисперсного складу. Залежно від фізико-хімічних властивостей уловлюваного 

пилу, складу і температури газу вибирають режим роботи скрубера Вентурі. 

Швидкість газу в горловині може бути 30-200 м/с, а питоме зрошування 0,1-6 

м3/м3. Ефективність очищення від пилу залежить від гідравлічного опору. 

Скрубери Вентурі ефективно працюють при допустимій запиленості газів, що 

очищуються, 30 г/м3, граничній температурі газу, що очищається, 400°С, пито-

мому зрошуванні 0,5-2,5 м3/м3 і гідравлічному опорі 6-12 кПа. 

Характеристика труб типу ГВПВ (газопромивач Вентурі прямоточний ви-

соконапірний) наведена в таблиці. Конструкція часто доповнюється крапле-

Вихід газу 

     Вхід 
   рідини 

      Вхід 
      газу 

Шлам 

Форсунка 

   Краплевловлювач 

  Очищені 
      гази    Очищувані 

         гази 

     Шлам 

  Рідина              
Рідина 
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вловлювачем циклонного типу (КЦ7), який забезпечує вловлювання краплин 

при вмісті рідини не більше 1 м3/м3, температурі не вище 80°С, концентрації 

краплинної вологи після сепарації 70 мг/м3. Гідравлічний опір 350 Па і продук-

тивність КЦТ 1700-82500 м3/г. 

Таблиця 2 

Технічні характеристики скруберу Вентурі 

Типорозмір 

Продук-

тивність, 

м3/год 

Діаметр гор-

ловин, мм 

Витрата зро-

шуваної ріди-

ни, м3/год 

Тиск рідини перед 

форсункою, кПа 

ГВПВ-0,006 1700-3500 85 1,18-3,2 180-370 

ГВПВ-0,03 9320-18900 200 6,5-13 60-250 

ГВПВ-0,08 23460-47600 320 16,8-45 80-570 

ГВПВ-0,140 41400-84000 420 28,8-46 130-320 

 

Створені скрубери відцентрові, вертикальні, батарейні СЦВБ-20, що за-

безпечують продуктивність по газу 9000-20000 м3/год при температурі не вище 

60°С, запиленості не більше 10 г/м3 і гідравлічному опорі скруберів 1,7 кПа. 

Мокре очищення газів з частинками 2-3 мкм можна проводити в скруберах 

відцентрового типу СЦВП, в яких рідина подрібнюється безпосередньо запиле-

ним газом. Шлам, що осідає в нижній частині скруберу, виводиться ерліфтом в 

контейнер, а освітлена рідина знову повертається в скрубер. Продуктивність 

таких апаратів 5000-20000 м3/г, допустима запиленість 2 г/м3, температура газів 

80 0С, гідравлічний опір 2,4 кПа, витрата води на очистку 0,05 м3/м3. 

Розроблені скрубери ударно-інерційного типу з пиловловлювачами венти-

ляційними мокрими. Продуктивність таких скруберів 3000-40000 м3/г. Запи-

леність газів 10 г/м, гідравлічний опір апарату 0,8-2 кПа, витрата води 10-40 

г/м3.Для хімічного очищення газів від з'єднань фтору із змістом до 1 г/м3 можна 

рекомендувати скрубери з кульовою рухомою насадкою і порожнисті. Очищен-

ня проводять розчинами гідроксиду або карбонату натрію (ГОСТ 12.3.035-84). 
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Ефективність очищення газів від пилу залежить від дисперсності, щільності, 

схильності до злипання, сипучості, абразивності, змочуваності, гігроскопіч-

ності, розчинності та ін. Проте основним параметром при виборі пиловловлю-

вача є розмір частинок. 

З метою обмеження дії шкідливих виробничих чинників на людину і нав-

колишнє середовище також рекомендується проводити наступні заходи: 

- використання більш якісного та досконалого устаткування із зниженими 

значеннями шуму; 

- використання спеціальних шумопоглинаючих кожухів для устаткування; 

- збільшення віконних отворів з метою поліпшення природного освітлен-

ня; 

-   очищення віконних отворів не менше 2-х разів на рік; 

-   фарбування внутрішньої поверхні приміщень у світлі тони; 

-   застосування фільтрації стічних вод і застосування замкнутого циклу 

використання водних ресурсів підприємства. Проведення перерахованих за-

ходів хоч і входить в статтю витрат підприємства, але відноситься до «позитив-

них витрат», тоді як не дотримання їх приведе підприємство до непоправних 

витрат, витрат засобів на відновлення навколишнього середовища. 

 

5.4. Розрахунок збитків 

Збитки завдаються навколишньому середовищу на ремонтній ділянці. Ви-

користання збитків електроенергії від освітлення ремонтного цеху, проводиться 

залежно від загальної потужності освітлювальних приладів, кількості годин ро-

боти з урахуванням коефіцієнта навантаження, втрат у мережі і ККД.  

Розрахунок проводиться таким чином. Витрати електроенергії при роботі 

пристроїв протягом року: 
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де Му – сумарна потужність освітлювальних приладів проектованого ре-

монтного цеху в кВт, без резервного устаткування (Му=65*48=3,12 кВт); 

Фд – дійсний фонд часу устаткування (Фд=2000год); 

Кд – коефіцієнт навантаження устаткування (Кд=0,75); 

К0 – коефіцієнт оновлення (К0=0,8); 

Кп.с – коефіцієнт втрат мережі (Кп.с=0,95); 

 - коефіцієнт корисної дії (=0,5). 

 

 

 

 

Залежно від поставленого завдання можна визначити втрати по формулі: 

 

 

 

де Ру – питомі втрати електрики на 1м2 площі (Ру=0,01кВт); 

Fц – площа цеху (Fц=660 м
2); 

Фц – кількість годин роботи освітлювальних приладів при 8-годинному ро-

бочому дні (Фц=1300год); 

К – коефіцієнт втрат (К=1,06). 

 

 

Загальні витрати визначаємо по формулі: 

W=W’+Wоц=7882,11+90,95=7973,06 кВт. 

 

Економічні витрати, нанесені навколишньому середовищу: 

Jел=W*Yел, 

Yел – питомі економічні витрати (Yел=126коп/кВт) 

Jел=7973,06*1,26=10046,06 грн. 
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5.5. Висновки 

Джерелом антропогенного забруднення навколишнього природного сере-

довища є промисловість, зокрема авіабудування. 

Разом зі стічними водами підприємства у водоймища потрапляють побу-

тові та промислові відходи. Шкідливі речовини виділяються під час техно-

логічного процесу як в атмосферне повітря, так і потрапляють в грунт та ґрун-

тові води. Основним фізичним забруднювачем навколишнього середовища на 

авіапідприємстві є шум. Застосовуються різноманітні заходи захисту навко-

лишнього середовища від шкідливих викидів в атмосферу і гідросферу, перехід 

на маловідходне і безвідходне виробництво та ін. Найважливіші правила 

взаємодії природи і суспільства закріплені державою в законодавстві і стають 

обов'язковими для виконання і підтримки нормами права, які забезпечуються 

державним тиском у разі їх невиконання. 

В проекті передбачено наступні конкретні заходи захисту навколишнього 

природного середовища: 

1. Для захисту від шуму пропонується застосування джерел механічної 

енергії та привідних механізмів із зниженими значеннями шуму, поміщення їх 

у шумопоглинаючих боксах. 

Для приводів, які знаходяться у стендах, пропонується застосовувати 

вібро- та шумопоглинаючі подушки і закривати їх шумонепроникними ко-

жухами. 

2. Забруднення ґрунтів, водоймищ у результаті викиду стічних вод пропо-

нується зменшити застосуванням відстійників з наступною фільтрацією та за-

стосуванням фізико-хімічних методів, які полегшують видалення забруднень із 

стоків (флотація, відривання, хімічна нейтралізація). 

3. Забруднення повітря зменшити шляхом встановлення в приточно-

витяжну вентиляційну систему циклонів, пиловловлювачів та фільтрів. 
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4. Для зменшення збитків навколишньому середовищу слід забезпечити 

економію споживання електроенергії, в тому числі і при витраті її на освітлення 

(розрахунок наведено, економічний збиток становить 10046,06 грн.).  
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ВИСНОВКИ. 

1. Експериментально доведене, що масляне голодування в умовах ЕГД- 

 контакту зв'язано з положенням границі змащення у вхідній області, причому 

чутливість товщини до положення границі зростає в міру наближення останньої 

до радіуса контактної площадки. 

2. Експериментально встановлене, що необхідне положення вхідної 

 границі убуває зі збільшенням навантаження, що свідчить про прагнення 

 форми ЕГД-пленки до профілю Герца, унаслідок чого розподіл тиску в ЕГД-

плівці прагне до розподілу контактного тиску, що розраховується по теорії Гер-

ца. 

3. З переходом режиму змащення від прогресуючого до катасрофічно-

го масляного голодування, конфігурація розподілу мастильного шару стає склад-

ніше, причому в умовах прогресуючого масляного голодування характерно по-

вільне зменшення товщини мастильного шару, а для катастрофічного - різкий 

спад товщини з виникненням ділянок розриву мастильного шару. 

4.  Запропоновано емпіричні формули  по визначенню центральної 

 товщини мастильного шару крапкового ЕГД-контакта в умовах масляного го-

лодування з урахуванням диференційованого підходу використовуваних олій по 

реологічній ознаці. 

5.  Порівняння експериментальних і теоретичних результатів зміни цен-

тральної товщини мастильного шару в умовах масляного голодування 

 показало деяке перевищення отриманих даних над власними теоретичними по 

формулі (3.32), однак, у цілому, спостерігається задовільна збіжність з результа-

тами різних авторів. 

6.  Знайдено експериментальне підтвердження наявності в контакті кавіта-

ційних процесів в умовах низьких температур, що приводять до збільшення ро-

звитку масляного голодування. 

7.  В умовах катастрофічного масляного голодування виявлений поворот 

форми плівки і картини сліду стосовно напрямку орбітального руху кульки 
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підшипника (поява бічного прослизання) і наявність скривленої контактної 

площадки, що більш повно розкривають механізм масляного голодування в 

умовах низьких температур. 

8. Запропоновано експериментально-теоретичну модель розвитку масляного 

голодування крапкового ЕГД-контакту на підставі зміни основних 

 ЕГД-характеристик h, m   і X, що дозволяє прогнозувати виникнення рясного 

змащення, що прогресує і катастрофічного масляного голодування і враховува-

ти умова переходу режиму змащення від ЕГД і змішаного до граничного. 

9. На підставі ЕГД-критеріїв, розроблена комплексна методика 

 оцінки довговічності шарикопідшипників кочення в залежності від умов ма-

щення, що встановлює три діапазони експлуатації: 

I - рясне змащення (L10A >L10); 

II - прогресуюче масляне голодування (L10A <L10); 

III - катастрофічне масляне голодування (експлуатація підшипників  

 заборонена). 
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