
УДК 631.3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДОПОГЛИНАННЯ ДЕТАЛЯМИ З 

ПОЛІМЕРНО-КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Макаренко Д.О., к.т.н., 
Деркач О.Д., к.т.н., 
Муранов Є.С., ас., 
Попов В.А., ст., 
Марчук І.А., ст.  
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 
м. Дніпро, Україна. 

 

Постановка проблеми. В сучасному машинобудуванні, широко 

використовуються пластичні матеріали. По своїй структурі вони є дуже 

різні за властивостями. Використання полімерних матеріалів в 

сільськогосподарському машинобудуванні дозволило в декілька разів 

збільшити ресурс рухомих з’єднань, а відтак – підвищити надійність, 

та зменшити загальну масу виробу.  

При конструюванні рухомих з’єднань зазвичай витратними 

матеріалами являються саме полімерні деталі. Для їх виготовлення, як 

правило, потрібно значно менше затрат ніж на виготовлення, 

наприклад, металевої втулки. Тому в таких рухомих з’єднаннях втулка 

з полімерного матеріалу контактує з металевою. 

Ми розробили технологію модернізації рухомих з’єднань 

сільськогосподарських машин, зокрема посівної техніки, як 

закордонних виробників так і вітчизняних. [2,3] 

Основні матеріали дослідження. Наприклад, в процесі 

експлуатації сівалки фірми John Deere моделі 1890 модернізованої 

втулками з полімерного композитного матеріалу (ПКМ) марки УПА-6-

30, через деякий час фермер стикається з заклинюванням 

модернізованих шарнірних з’єднань, за рахунок впливу на них 

атмосферних опадів (дощ, сніг, роса). Тому для досліджень впливу дії 

вологи на геометричні розміри виробів з ПКМ було взято найбільш 

розповсюджену деталь (рис. 1). Дана деталь напряму контактує з 

атмосферою і конструктивно нічим не закрита. Для більш виразного 

зображення результатів досліду з поверхні деталей було знято верхній 

сформований шар, у різному відсотковому відношенні до загальної 

площі відкритої поверхні. 

Зразки позначені наступним чином: 

№1 – деталь після прес-форми; 

№2 – механічно оброблений зовнішній діаметр (41,3 мм); 

№3 – механічно оброблений зовнішній і внутрішній діаметр (41,3  

і 31,8 мм відповідно); 

№4 – механічно оброблена вся поверхня деталі. 



 
Рис. 1. Втулка шарніру скоби John Deere 1890 

 

Методика досліджень проводилась згідно ГОСТ 4650-2014 (ISO 

62:2008) [1]. При цьому деталі були повністю занурені в воду. Середня 

температура у кімнаті становила 18⁰С.  

Результати проведених досліджень зображені на рисунках 2, 3 і 4.  

 

 
Рис. 2. Зміна зовнішнього діаметру деталі, мм 

 

 
Рис. 3. Зміна внутрішнього діаметру деталі, мм 

Полімерні матеріали мають таке, негативне, явище як усадка 

розмірів під час їх лиття, то для дослідження зміни висоти деталі був 
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взятий тільки зразок №4. Результати показують, в першу добу висота 

деталі зменшується за рахунок усадки. Після стабілізації висоти (24 

год.)  починає відбуватися насичення мікропор деталі вологою, що 

характерно для поліамідів (рис. 4). [4] 

 
Рис. 4. Зміна висоти деталі, мм 

 

Висновки. Таким чином, результати досліджень показують, що 

для виконання даним вузлом заданих технологічних параметрів в 

подальшому та при проектуванні аналогічних, необхідно враховувати 

поправку на зміну геометричнх розмірів. Максимальне відхилення від 

початкових розмірів для зовнішнього діаметру деталі становить 0,06 

мм, для внутрішнього – 0,05 мм, для висоти – 0,09 мм. 
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