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Тема: Дослідження зношування конструкційних 

матеріалів 

 

МЕТА РОБОТИ: Вивчити будову, та навчитись користуватись 

машиною тертя. На практиці порівняти антифрикційні властивості рі-

зних конструкційних матеріалів. 

 

1  ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

При підготовці до роботи слід усвідомити процеси, які відбу-

ваються в парах тертя, та фактори, що на них впливають. Механо-

фізико-хімічна природа тертя твердих тіл. 

 

1.2 Питання для самопідготовки 

1. Що таке тертя? 

2. Особливості тертя без мастильного матеріалу? 

3. Які основні параметри характеризують поверхні тертя? 

4. Що розуміють під площею контакту поверхонь? 

5. Що є проявом тертя твердих тіл? 

 

1.3  Рекомендована література 
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Надійність сільськогосподарської техніки  /За ред. В.Ю. Черкуна – 

К.:Урожай, 1998 – 208 с. 

2. Л.С. Ермолаев, В.М. Кряжков, В.Е. Черкун. Основы надеж-

ности сельскохозяйственной техники – М. Колос, 1982 – 267с. 

3. Гаркунов Д.Н. Триботехника. Учебник для студентов ВУ-

ЗОВ: 2-е изд. М.: Машиностроение, 1989.-328с. 

3. Надійність сільськогосподарської техніки / М.І.Черновол, 

В.Ю.Черкун, В.В.Аулін та ін., 2010 
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2. ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОБОТИ  

2.1 Програма  роботи 

2.1.1 Пройти  первинний   інструктаж  з  охорони  праці  на  

робочому місці. 

2.1.2  Ознайомитись з будовою машини тертя МИ-1М. 

2.1.3 Підготувати зразки для випробувань. 

2.1.4 Провести випробування зразків з різних матеріалів та їх 

сполук. 

2.1.5 Занести результати до таблиці. 

2.1.6 Провести аналіз результатів випробувань та зробити ви-

сновки. 

2.1.7 Перевірити отримані на занятті знання за допомогою тес-

тів, наданих в додатку В  

 

2.2 Теоретичні відомості 

 

Тертя без мастильного матеріалу й при відсутності забруднень 

між тертьовими поверхнями буває в гальмах, фрикційних передачах, у 

вузлах машин текстильної, харчової, хімічної промисловості, де мас-

тильний матеріал щоб уникнути псування продукції або по міркуван-

нях безпеки неприпустимий, а також у вузлах машин, що працюють в 

умовах високих температур, коли будь-який мастильний матеріал не 

придатний. 

Тертя має молекулярно-механічну природу. На ділянках фак-

тичного контакту поверхонь діють сили молекулярного притягання, 

які проявляються на відстанях, у десятки разів перевищуючих міжа-

томне відстань у кристалічних ґратах, і збільшуються з підвищенням 

температури. Молекулярні сили при наявності або відсутності промі-

жного прошарку (вологи, забруднення, мастильного матеріалу й т.п.) 

викликають на тім або іншім числі ділянок адгезію. Вона можлива 

між металами й плівками окислів. Адгезія може бути обумовлена од-

ночасно й дією електростатичних сил. Сили адгезії, як і молекулярні 

сили, прямо пропорційні площі фактичного контакту. Прикладений 

тиск впливає на ці сили побічно, через площу фактичного контакту. 
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Відносний зсув поверхонь при наявності взаємного притягання 

й адгезії супроводжується деформацією зрушення, що внаслідок недо-

сконалої пружності матеріалу вимагає витрати енергії в необоротній 

формі.  

Більше сильним проявом молекулярних сил є схоплювання по-

верхонь. Сила тертя в цьому випадку залежить від довжини зон схоп-

лювання й опори їхньому роз'єднанню. 

Про антифрикційність якого-небудь матеріалу судять по його 

коефіцієнту тертя зі сполученою деталлю при граничному змащенні 

або іншому режимі тертя. Це справедливо тому, що основною харак-

теристикою зовнішнього тертя є сила тертя. Для сухого тертя сила те-

ртя ковзання розраховується за формулою: 

                                        PfF ков                                             (1) 

де: fков – коефіцієнт тертя ковзання; 

Р – нормальне до площини тертя навантаження, Н 

Сила сухого тертя кочення кулі або циліндра радіусом r по 

плоскій поверхні розраховується за формулою: 

                                          
r

P
fF кач ,                                       (2) 

де: fкач - коефіцієнт тертя кочення; 

Коефіцієнти сухого тертя ковзання для різних сполук наведені 

в додатку Б 

 

2.3    Оснащення   робочого   місця   

            1. Машина тертя МИ-1М.                    

          2. Штангенциркуль 0—125, ц.д. 0,1.                            

3. Комплект роликів з колодками.                                       

4. Ключі гайкові 22X24.                                              

 

2.4  Рекомендації  щодо  виконання  роботи  і  оформлення   

звіту 

  1. Ознайомитись з основними правилами техніки безпеки. При 

виконаної роботи студент зобов’язаний ознайомитись з мірами безпе-

ки и розписатися у журналі. 
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УВАГА !!! 

Без інструктажу з техніки безпеки на робочому місці і запису про 

його проведення  в журналі регістрації до виконання роботи при-

ступати не дозволяється. 

2. За допомогою додатку А цих методичних вказівок, та плака-

та ознайомитись з будовою машини тертя МИ-1М, визначити розта-

шування силового агрегату, місць встановлення ролика та колодки, 

механізму навантаження та його керуванням, механізму фіксування 

отриманих даних. 

3. Підготувати зразки для випробувань 

Випробування планується провести на наступній групі  зразків: 

Основний зразок - сталевий або чавунний диск. 

Зразки складові з диском пари тертя - колодочки з наступних ма-

теріалів: 

- сталева з низьковуглицевої сталі (сталь3); 

- сталева з конструкційної сталі (сталь 45); 

- чавунна; 

- бронзова; 

- текстолітова; 

- капрон. 

Проточка колодочки повинна мати форму основного зразка - 

диска. Зразки виготовлені відповідно до  рисунка 1  
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а – ролик по ролику для тертя кочення; б – ролик-колодка для 

терті ковзання 

Рисунок 1 – Зразки для випробувань 

 

4. Підібрати та встановити зразки. 

Основний зразок і, відповідно, одна з колодочок  установлю-

ються на машину тертя. 

Залежно від виду випробувань установлюють зразки. Кріплять 

зразки двома ключами: одним ключем вал додерживають за лиски, 

наявні на його конусній частині, іншим - затягують гайку зразка. При 

знятті зразків необхідно пам’ятати, що різьблення в нижнього вала - 

ліва, у верхнього - права. 

При випробуваннях на тертя ковзання випробуваний ролик ста-

влять на нижній вал, а колодочку - на   верхній   вал. 

Одне зі змінних зубчастих коліс знімають з вала, а через інше 

змінне зубчасте колесо вал  стопорять штифтом.  

Забороняється стопорити вал, якщо не зняте зубчасте колесо. 

Опускати каретку до зіткнення одного зразка з іншим треба плавно, 

без ударів. 

5. Провести випробування  

Випробування проводяться шляхом поступового навантаження 

зразків до настання моменту схоплювання поверхонь.  

УВАГА !!! 

Вмикати машину тертя тільки з дозволу викладача або ла-

боранта. 
Включити машину в такий спосіб: лівою рукою відхилити маят-

ник за його верхню частину від себе до упору й, тримаючи його в 

цьому положенні правою рукою, увімкнути двигун тумблером. Після 

цього плавно опустити навантаження. Невиконання цієї умови викли-

кає сильний поштовх і удар маятника об станину.   

Плавно опустити каретку. 

Ручкою  включають і виключають зворотно-поступальний рух 

верхнього зразка. При включенні ручку відтягають і повертають на 

кут 90° таким чином, щоб фіксуючі штифти ввійшли в пази (попереч-

ного) ексцентрикового вала 9 (Плакат). Щоб виключити зворотно-

поступальний рух, потрібно витягнути ручку  з вала 9 і повернути її 
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знову на 90°. Якщо цього зробити не вдається, виходить, зуби фіксу-

ючої муфти  не ввійшли у свої пази на стійці каретки. Тоді варто 

більш точно вручну встановити зразки в одній площині обертанням за 

зубчасте колесо 14 (Плакат). 

Навантажувати зразки необхідно після пуску машини. 

У продовженні 15 хвилин проводиться приробляння  повер-

хонь, що сполучаються. 

При цьому навантаження на зразки підвищується пошагово із 

кроком збільшення - 10 кг  до настання моменту схоплювання. 

Момент схоплювання відзначається по різкому збільшенню ві-

брації контактуючих поверхонь. 

Відповідно крокам навантаження відзначається момент опору 

контактуючих поверхонь по лінійці вимірювального пристрою або 

круговій діаграмі машини тертя. 

Після завершення випробувань при сухому терті однієї пари 

матеріалів без зняття диска встановити колодочки з інших матеріалів 

у відповідності з планом випробувань і випробування провести у тій 

же послідовності.  

5. Дані випробувань занести в таблицю спостережень. 

 

Таблиця  - Результати випробування пар тертя на машині  

                  тертя МИ-1М 

Матеріал 

деталей 

пари тер-

тя 

Вид випро-

бування 

Величина 

наванта-

ження 

Момент 

тертя 

Момент схо-

плювання 

Примітка 

 

      

За отриманими даними будується графік залежності опору кон-

тактуючих поверхонь залежно  від  величини навантаження. 

6. По завершенні випробувань проаналізувати дані випробувань і 

отримані графіки з метою виявлення найкращого сполучення матеріа-

лів, що сполучаються.  

Завершенням роботи є обґрунтовані висновки про найкраще й 

гірше сполучення матеріалів у парах тертя. 

 

2.5 Питання  для  самоконтролю 

1. Що таке тертя? 



 9 

2. Що впливає на силу тертя сполучення? 

3. Як розраховується сила тертя? 

4. Що розуміють під площею контакту поверхонь? 

5. Які особливості тертя в підшипнику ковзання? 

6. Основні поняття про механізм зношування пар тертя? 

Додаток А 

 

Призначення та будова машини тертя МИ-1М 

Машина призначена для випробування конструкційних матеріа-

лів на зношування й визначення їхніх властивостей при терті ковзан-

ня або кочення (із проковзуванням) при наявності змащення і без її. 

Технічна     характеристика 

1. Розміри зразків, мм: 

діаметр роликів  ............................................... 30-50 

ширина роликів      …………………………….. 10 

2. Число обертів у хвилину: 

нижнього …………………………………………425 

верхнього ......................................... ……………..340; 360; 385 

 

3. Погрішність чисел обертів, % …………………±10 

4. Робоча  частина шкали навантажень, кгс ……..50 - 200 

5. Ціна розподілу шкали навантажень, кге    ……..5 

6. Погрішність показань шкали навантажень від граничного 

значення шкали, % ........................................................... . .±2,5 

7. Межі виміру моменту тертя, кгс-см …………… 0 -160 

8. Число щаблів виміру моменту тертя…………… 4 

9.  0-10 кгс-см;  0 -50 кгс-см; 

      0-100 кгс-см;   0-150 кгс-см; 

Робоча частина шкали моментів тертя: 10-50 кгс/см; із ціною роз-

поділу 1 кгс/м 10-100 кгс/см із ціною розподілу 2 кгс/см; 10-150 

кгс/см із ціною розподілу 2,5 кгс/см. 

Похибка показань шкал моментів від  граничного значення кожної 

шкали, % .............................................................................    ±2,5 

10. Швидкість руху стрічки, м/г………………0,18 і 0,69. Поздовж-

нє переміщення верхнього зразка, мм ………….±1,25 

11. Габаритні розміри, мм: 
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           довжина....................................................................  1150 

           ширина  ................................................................ ..510 

           висота .........................................................................600 

12. Вага машини, кг ............................................ ……..близько 235 

 

Зразки випробовують під навантаженням у такий спосіб: 

при терті катання один зразок обкатується по іншому з певним 

проковзуванням;  

при терті ковзання ролик обертається, а колодочка нерухлива.  

Для скорочення часу приробітки тиск на колодочку передається 

через кульку. 

У корпусі  (Плакат) розміщається вал, на якому встановлюється 

нижній зразок і привод лічильника 8. 

Каретка 17 змонтована на голчастих підшипниках і може повер-

татися на кут 100
о
 з робочого положення в неробоче. У каретці змон-

тований вал, на якому встановлюють верхній зразок. Навантаження 

створюють спеціальним механізмом, що складається з навантажува-

льного гвинта, тяги пружини 24, шкали 27, пружини 22 і підтискної 

гайки 26. Мінімальний тиск на зразки становить близько 15 кг. 

Привод нижнього зразка являє собою диференціальний меха-

нізм, водило якого виконано у вигляді маятника 29 з вантажем  і че-

кою. Рух передається від двигуна через зубчасті колеса 30,31 і зубчас-

те колесо 15 із внутрішнім зачепленням. Від шестірні  через ексцент-

рик  і лічильник 8 реєструється число обертів, зроблених нижнім зра-

зком. 

Верхній зразок приводиться в рух через зубчасте колесо 14, че-

рв'ячну передачу 13  і змінні зубчасті колеса. Змінні зубчасті колеса 

забезпечують різницю чисел обертів верхнього зразка щодо нижнього 

на 10, 15, 20%. Під кареткою 17 розташований механізм зворотньо-

поступового руху каретки. Він складається із черв’ячного вала 14, 

черв’ячного колеса 13, кулачкової муфти 16 і ексцентрикового вала 

19 з обоймою. 

Залежно від виду випробувань установлюють зразки. Кріплять 

зразки двома ключами: одним ключем вал додерживають за лиски, 

наявні на його конусній частині, іншим - затягують гайку зразка. При 

знятті зразків необхідно пам’ятати, що різьблення в нижнього вала - 

ліва, у верхнього - права. 
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При випробуваннях на тертя ковзання випробуваний ролик ста-

влять на нижній вал, а колодочку - на   верхній   вал. 

Одне зі змінних зубчастих коліс гх знімають із вала, а через ін-

ше змінне зубчасте колесо вал  стопорять штифтом 7.  

Забороняється стопорити вал, якщо не зняте зубчасте колесо. 

Опускати каретку до зіткнення одного зразка з іншим треба плавно, 

без ударів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


