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Дослідження видів тертя 
 

Методичні вказівки до лабораторної роботи  

 

МЕТА РОБОТИ: На практиці порівняти антифрикційні власти-

вості різних конструкційних матеріалів при сухому, граничному та 

рідинному терті. 

 

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 при різних видах тертя, та фактори, що на них впли-

вають.  

 

1.2 Питання для самопідготовки 

 

1. Що таке тертя? 

2. Особливості тертя з використанням мастильних матеріалів? 

3. Що таке граничне тертя? 

4. Що таке рідинне тертя? 

5. Як зношуються поверхні пар тертя при різних видах тертя? 

 

1.3  Рекомендована література 

 

1. С.Г. Гранкін, В.С. Малахов, М.І. Черновол, В.Ю. Черкун. 

Надійність сільськогосподарської техніки  /За ред. В.Ю. Черкуна – 

К.:Урожай, 1998 – 208 с. 

2. Л.С. Єрмолаев, 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. 
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3. Надійність сільськогосподарської техніки / М.І.Черновол, 

В.Ю.Черкун, В.В.Аулін та ін., 2010 

 

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 МІ-6. 

2.1.3 Підготувати зразки для випробувань. 

2.1.4 Провести випробування сухого, граничного та рідинного 

тертя в парах тертя: метал по металу, з фіксуванням зусилля при яко-

му відбувається схоплювання деталей. 

2.1.5 Занести результати до таблиці. 

2.1.6 Провести аналіз результатів випробувань та зробити ви-

сновки та побудувати графіки. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

 

При граничному мащенні поверхні сполучених тіл розділені 

шаром мастильного матеріалу досить малої товщини (від товщини 

однієї молекули до 0,1 мкм). Наявність граничного шару або гранич-

ної плівки знижує сили тертя в порівнянні з тертям без мастильного 

матеріалу в 2...10 разів і зменшує зношування сполучених поверхонь у 

сотні разів. 

Всі масла здатні адсорбируватись на металевій поверхні. Міц-

ність плівки залежить від наявності в ній активних молекул, якості й 

кількості останніх. Майже всі мастила утворять на металевих поверх-

нях граничну фазу товщиною до 0,1 мкм, що володіє більш-менш мі-

цним зв'язком з поверхнею й поздовжньою когезією. Молекули мас-

тильного матеріалу орієнтуються перпендикулярно до твердої повер-

хні, що дозволяє представити для наочності граничну планку у вигля-

ді ворсу (рис. 1).  



 5 

 
Рисунок 1 - Схема ковзання тел. при граничному терті 

Механізм тертя при граничному змащенні представляється в 

наступному виді. Під навантаженням протікає пружна в пластична 

деформації на площадках контакту, під якими тут варто розуміти 

площадки найбільш близького прилягання поверхонь, покритих гра-

ничною плівкою мастильного матеріалу, аж до мономолекулярного 

шару. На площадках контакту може відбутися взаємне впровадження 

поверхонь без порушення цілісності мастильної плівки. Опір руху 

при ковзанні складається з опору зрушенню граничного шару й опору 

"проорюванню" поверхонь обсягами, що впровадилися. Крім того, на 

площадках контакту, підданих найбільш значної пластичної дефор-

мації, і в пунктах з високими місцевими температурами може відбу-

тися руйнування мастильної плівки з настанням адгезії поверхонь, що 

оголилися, і навіть схоплювання металів на мікроділянках Б (рис. 1). 

Це викликає додатковий опір руху. 

Рідинне змащення характеризується тим, що тертьові поверхні 

розділені шаром рідкого мастильного матеріалу (масла), що перебу-

ває під тиском. Тиск мастильного матеріалу врівноважує зовнішнє 

навантаження. Шар мастильного матеріалу називають несучим ша-

ром. При збільшенні його товщини, більше товщини граничної плів-

ки, зменшується ступінь впливу твердої поверхні на далеко віддалені 

від її молекули масла. Шари, що перебувають на відстані більше 0,5 

мкм від поверхні, здобувають можливість вільно переміщатися один 

щодо іншого. При рідинному змащенні опір руху визначається внут-

рішнім тертям (в'язкістю) рідини й складається з опору ковзанню ша-
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рів масла по товщині мастильного прошарку. Цей режим тертя із вла-

стивими йому досить малими коефіцієнтами тертя є оптимальним для 

вузла тертя з погляду втрат енергії, довговічності й зносостійкості. 

Сила тертя при рідинному змащенні не залежить від природи повер-

хонь, що сполучаються. 

В опорному підшипнику ковзання діаметр отвору більше діа-

метра цифри, у результаті між цапфою й вкладишем утвориться кли-

новий зазор. При обертанні цапфи рідина, що змазує, утягується си-

лами в'язкості в зазор, що приводить до підвищення тиску в шарі рі-

дини. При достатніх в'язкості мастильного матеріалу й швидкості на 

окружності цапфи в шарі масла створюється тиск, необхідне для від-

ділення цапфи від вкладиша - цапфа як би спливає на тонкому шарі 

масла. Центр цапфи зміщається від початкового положення. Тиск у 

шарі масла підтримується насосною дією обертової цапфи. 

 

2.3    Оснащення   робочого   місця   

             1. Машина тертя МИ-6                   1 шт. 

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

3. Комплект роликів з колодками                                         2 компл. 

4. Ключі гайкові 22X24                                                1 шт. 

5. Ванночка для мастила. 

 

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. 

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. Ознайомитись з будовою машини тертя МИ-6, визначити ро-

зташування силового агрегату, місць встановлення ролика та колодки, 
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механізму навантаження та його керуванням, механізму фіксування 

отриманих даних. 

3. Підготувати зразки для випробувань, для чього змастити їх 

мастильним матеріалом. 

4. Підібрати та встановити зразки. 

Основний зразок і, відповідно, одна з колодочок  установлю-

ються на машину тертя. 

Залежно від виду випробувань установити зразки.  

При випробуваннях на тертя ковзання випробуваний ролик ста-

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

Забороняється стопорити вал, якщо не зняте зубчасте колесо. 

Опускати каретку до зіткнення одного зразка з іншим треба плавно, 

без ударів. 

5. Провести випробування. Мастильний матеріал подавати в 

зону тертя за допомогою шприца.  

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 16 включають і виключають зворотньо-поступальний 

рух верхнього зразка. При включенні ручку відтягають і повертають 

на кут 90° таким чином, щоб фіксуючі штифти ввійшли в пази ексце-

нтрикового вала 14 (Рисунок 2 Додаток А). Щоб виключити зворотно-

поступальний рух, потрібно витягнути ручку 16 з вала 14 і повернути 

її знову на 90°. Якщо цього зробити не вдається, виходить, зуби фік-

суючої муфти 13 не ввійшли у свої пази на стійці каретки. Тоді варто 

більш точно вручну встановити зразки в одній площині обертанням за 

зубчасте колесо 5. 

Навантажувати зразки необхідно після пуску машини. 
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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 граничному  терті однієї 

пари матеріалів без зняття диска встановити колодочки з інших мате-

ріалів у відповідності з планом випробувань і випробування провести 

у тій же послідовності.   

Після випробувань при граничному терті провести випробу-

вання при рідинному терті, для чого, розташувати під роликом ванно-

чку з мастильним матеріалом таким чином, щоб нижній край ролика 

окунався в рідкий мастильний матеріал.  

6. Дані випробувань занести в таблицю спостережень. 

Таблиця  - Результати випробування пар тертя при граничному 

та сухому терті  на машині тертя МИ-6 

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, та виду 

тертя. 

7. По завершенні випробувань проаналізувати дані випробувань і 

отримані графіки.  

 

2.5 Питання  для  самоконтролю 

1. Що таке мащення? 

2. Як мащення впливає на силу тертя сполучення? 

3. Що таке гранітне тертя? 

4. Що таке рідинне тертя тертя? 

5. За рахунок чого знижується сила тертя при рідинному терті? 


