
Самостійна робота за темою 13 

 
Тема: Особливості тертя матеріалів трибоспряжень 

(Самостійно опрацювати матеріал за темою 13 згідно плану) 
13.1. Лабораторні випробування. Призначення і мета лабораторних 
випробувань на тертя та зношування.   
13.2. Методи вимірювання зносу та сил тертя. Устаткування для випробувань 
на тертя та зношування конструкційних та мастильних матеріалів.  

 

13.1. Лабораторні випробування. Призначення і мета лабораторних  

випробувань на тертя та зношування 

 

Ще два десятиліття тому запуску машин в серію передували тривалі 
стендові та експлуатаційні випробування дослідних зразків, протягом яких 
виявлялися і усувалися помилки, допущені при проектуванні різних 
компонентів цих машин, зокрема трібосистем. Сучасні умови виключають 
настільки трудомісткі і дорогі експерименти, тому конструктори повинні 
приймати остаточні рішення на стадії проектування. Для правильного вибору 
трібосистем необхідні попередні випробування цих трібосистем або їхніх 
моделей. Мета дослідника в першу чергу полягає в коректному виборі 
методу і умов випробувань на лабораторних машинах і стендах, що 
дозволяють оцінити протизносні, протизадирні і антифрикційні 
характеристики трібосистем проектованої машини. Методи проведення таких 
експериментів реалізуються на лабораторних установках, названих 
машинами тертя або трібометрами. Машина тертя – це пристрій, що 
відтворює трібологічний процес в контрольованих умовах і забезпечує 
оцінювання вихідних параметрів. Трібологічний процес здійснюється між 
зразками з досліджуваних матеріалів, що мають задану форму. 
 

Машина тертя складається з приводу, що переміщає контактуючі зразки, 
пристроїв для установлювання цих зразків, навантаження трібосистем тертя, 
пристроїв контролю вихідних параметрів і ряду додаткових пристроїв (для 
подачі мастильних матеріалів у фрикційний контакт, нагрівання (або 
охолодження) елементів трібосистем тощо. 
 

Під засобами для трібологічних випробувань ми розуміємо не тільки 
випробувальні стенди і машини тертя (трібометри, тріботехнічні комплекси), 
але і все те, що належить до інфраструктури таких випробувань. Насамперед 
це інструменти і прилади, що дозволяють контролювати зміну лінійних 
розмірів, маси, температури, сили, частоти обертання, твердості. Крім того, 
розвиток одержали всілякі сучасні засоби оцінювання якості поверхні тертя 
(шорсткості, хвилястості, мікротвердості) і дослідження зміни структури, 
напруженого стану, акустичних властивостей. Розглянемо тільки серійні 
засоби проведення тріботехнічних випробувань і супутніх їм вимірювань, які 
необхідно виконувати зі строго регламентованою похибкою. Аналіз причин 
похибок і відшукання їхніх абсолютних значень є самостійною досить 

складною задачею, у повному обсязі вирішується тільки щодо засобів, які 
серійно випускаються. 



 
Не зупиняючись на численних класифікаціях машин тертя, відзначимо, 

що поряд зі спеціалізованими для випробувань за заданою схемою 
контактування у відповідності зі стандартом в останні десятиліття з'явилися 
універсальні машини тертя, створені як у СНД, так і за кордоном (Шимадзу, 
Японія; АТ "Точприбор", Росія; Вольпер-Амслер, Німеччина та ін.). 
Конструктивні рішення таких машин передбачають застосування від трьох до 
восьми змінних кінематичних схем випробувань і універсальні вимірювальні 
реєструючи прилади. Універсальні машини тертя належать до найбільш 
широко представленого класу машин стаціонарного тертя. Вони не 
дозволяють відтворювати перехідні (нестаціонарні) процеси. Однак при 
використанні таких машин не виникає особливих проблем з підбором 
вимірювальної реєструючої апаратури, тому що до неї не висуваються 
жорсткі вимоги, пов'язані з забезпеченням мінімальної інерції . 
 

Сучасні серійні машини тертя забезпечують широкий діапазон зміни умов 
випробувань трібологічних властивостей матеріалів. Так, можуть бути 
відтворені тертя кочення, кочення з проковзуванням, вертіння (відповідно до 
кінематики досліджуваного трібологічного процесу). Відносний рух 
тертьових тіл може бути безперервним або переривчастим. За характером 
відносного переміщення відтворюють або поступальний, або зворотно-
поступальний рух. Можливі інші комбінації різних видів руху, наприклад, 
тертя між обертовим валом і осцилюючим за утворюючій валу колодкою, або 
зворотно-обертальний рух. Тертя може бути відтворене при ударі, у різних 
середовищах, у широкому інтервалі температур – від криогенних до сотень 
градусів Цельсія. 
 

Різні режими трібологічного процесу реалізуються на машинах тертя з 
різними схемами контакту трібоелементів. Знайшли застосування багато 
різновидів номінального фрикційного контакту: рис. 13.1, схеми 1, 5, 6, 9, 10,  
13, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26. 
 

Контакт поверхонь тертя по площі. Торцевий контакт обертового і 
нерухомих кілець (рис. 13.1, 1) застосовується в серійних машинах тертя 
ИМ-58 і тріботехнічних комплексах типу "Унітриб" (УМТ-1, 2168 УМТ) та 
ін. Широко використовується при реалізації методу оцінювання фрикційної 
теплостійкості (ГОСТ 23.210–80). У цьому випадку нерухоме і обертове 
кільця притискаються одне до одного торцями заданим осьовим зусиллям, а 
температура фрикційного розігріву східчасто підвищується шляхом 
збільшення частоти обертання нерухомого трібоелемента. При кожній з 
температур розігріву оцінюють фрикційні характеристики і зносу спряження.  
Контакт торця нерухомого циліндричного зразка і обертового диска  
(рис. 13.1, 10) застосовується так само в комплексах "Унітриб" (2168 УМТ) і 
в серійній польській машині Т-01М. В іншому варіанті цієї схеми з 
обертовим диском контактує поступально циліндричний зразок, що 
переміщається; траєкторія при цьому являє собою спіраль Архімеда. Така 
схема використовується в машинах для випробувань на зношування об 
закріплений 

абразив. Найбільш відома машина Х4-Б, що дозволяє оцінити відносну 



зносостійкість твердих тіл при терті по шліфувальній шкірці (ГОСТ 17367–  
71). Контакт плоских зразків, один із яких робить зворотно-поступальне 

переміщення (рис. 13.1, 9) відбувається в машинах тертя 77 МТ, 2168 УМТ, а 

також є однієї зі схем тертя, реалізованих у вібротрибометрі фірми Оптимоль 

(ФРН). У цьому випадку осцилює верхній зразок, а нижня пластина нерухома. 
 

Схема тертя вал – підшипник (рис. 13.1, 6) реалізується в серійних 
машинах тертя і комплексах: УМТ-1, 2168 УМТ, СМТ-1, СМЦ-2, ИИ 5018 та 
інших установках. У різних варіантах може здійснюватися або зворотно-
обертовий рух, або обертальний. 
 

Схема тертя вал – частковий вкладиш (рис. 13.1, 8) використовується в 
машині ИИ 5018, у ряді ранніх моделей цієї машини (СМТ-1, СЦМ-2, МИ-
1м), у машині тертя фірми Амслер. Використовується, зокрема, при 
лабораторних випробуваннях з метою оцінювання відносного 
припрацювання і стійкості до заїдання антифрикційних матеріалів і покриттів 
на металевій основі при терті в режимі змішаного мащення за ГОСТ 23.215–
84. Частота обертання від 50 до 1500 об/хв. 
 

Лінійний контакт тертьових поверхонь. Схема тертя обертаючий 
вал – прямокутний брусок (рис. 13.1) – одна з найбільш розповсюджених 
схем у трібології. Використовується в машині тертя фірми Тімкен, а також у 
ряді методик, реалізованих на машинах тертя, що здійснюють обертальний 
рух вала (машини Шкода-Савіна, МИ-1м, Т-05).  

На машині Тімкен при частоті обертання вала-ролика 800 хв
-1

 (або при 

3600 хв
-1

 за методикою фірми Форд) методом східчастого навантаження 
оцінюються протизадирні властивості мастильних матеріалів (за ASTM D 
2509 –пластичних мастильних матеріалів, за ASTM D 2782 – індустріальних і 
редукторних олив) або в широкому інтервалі зміни частоти обертання вала і 
навантажень на трібосистему досліджують протизносні властивості олив. 
 

Схема тертя вал – два вкладиші (рис. 13.1, 5). Діаметр вала трохи 
менший, ніж діаметр отвору у вкладишах, так що в подібній схемі 
здійснюється початковий лінійний контакт. Ця схема застосовується у 
відомій машині Алмен-Віланд (діаметр вала 6,35 мм, діаметр отвору на 0,178 
мм більший). Випробування на цій машині проводять при східчастому 
підвищенні навантаження на трібосистему до реалізації заїдання. 
 

Схема тертя сфера – кільце (рис. 13.1, 15). Обертова куля контактує з 
контртілом по сферичній поверхні у вигляді паска. Ширина паска дуже мала 
(звичайно 0,2 мм), тому контакт у першому наближенні може розглядатися 
як лінійний. Така схема передбачена температурним методом оцінювання 
мастильної здатності олив (ГОСТ 23.221–81), яка реалізується на машинах 
тертя КТ-2 і МАСТ-1. 
 

Схема контакту – обертовий валик обтискується з двох сторін 
торцями пластин (рис. 13.1). Така схема застосована в машині тертя фірми 
"Фалекс". Валик має діаметр 6,35 мм, зразки навантажуються гідравлічною 
системою. 



Схема тертя – два обертові циліндри (рис. 13.1, 23). Якщо розглянуті 
вище схеми контакту призначені для відтворення тертя ковзання, то це може 
здійснюватися як ковзанням, так і коченням з проковзуванням у залежності 

від напрямку і величини кутових швидкостей ω1 і ω2. Вона широко 

застосовується при моделюванні тертя в зубчастих передачах. Відтворена в 
різних машинах тертя: у серійних ИИ 5018, СМТ-1, СМЦ-2, Амслер, МИ-1м і 
в деяких спеціальних роликових стендах. У ряді випадків стенди дають 
можливість змінювати швидкості кожного ролика окремо, що дозволяє 
одержати або різні співвідношення швидкостей ковзання і кочення, або чисте 
кочення. 
 

Точковий контакт тертьових тіл. Схема тертя – перехрещені 
циліндри (рис. 13.1). На сьогодні застосовується відносно рідко. 
 

Однак достатньо поширені схеми точкового контакту, реалізованого для 

перехрещених конуса і циліндра (у польській машині Т-04), сфери і циліндра, 
конуса і сфери (ГОСТ 23.221–84). При цьому може обертатися один з 

елементів трібосистеми або обидва. Якщо один з елементів при цьому 
поступально переміщається, то випробування буде постійно здійснюватися 

по свіжій поверхні. Використовувати точковий контакту тертьових тіл при 
трібологічних випробуваннях у багатьох випадках досить раціонально. По-

перше, трібосистеми з точковим контактом дозволяють реалізувати високі 
контактні тиски, характерні для таких трібосистем як зубчасті передачі, 

підшипники кочення, спряження кулачок – штовхальник тощо. По-друге, 
вони не вимагають припрацювання для забезпечення конформісті 

контактуючих поверхонь. І, нарешті, пляму зносу легко контролювати. Певна 
складність виникає при відтворенні натурних пар тертя з контактом по 

площині на моделі з точковим контактом, оскільки може бути порушене 
правило, відповідно до якого "площа контактної поверхні повинна 

забезпечувати розміщення не менш 100 структурних одиниць". У цьому 
випадку досягається мінімальна похибка експерименту. Порушення цього 

правила, коли габарити зразків зменшені, призводить до зростання похибки і 
збільшення обсягу експерименту. Зрозуміло, трібосистеми з точковим 

контактом (наприклад, опори кочення) досить коректно відтворюються на 
моделі трібосистеми з точковим контактом. Але найбільше широко 

випробувальні трібосистеми з точковим контактом використовують при 
порівняльних випробуваннях мастильних матеріалів (ГОСТ 9490–75,  
ГОСТ 23.221–84, РД 50 531–85 і ін.). 
 

Чотирьохкулькова схема тертя (рис. 13.1), у якій обертова верхня 

кулька, затиснута в шпинделі машини, контактує з трьома нижніми 
кульками, встановленими в спеціальному оправленні в горизонтальній 
площині симетрично щодо осі шпинделя. Така схема тертя використана в 
найвідомішій машині для випробувань мастильних матеріалів. У залежності 
від конструкції чотирьохкулькова машина може відтворювати тертя ковзання 
або тертя кочення. Найбільш поширена чотирьохкулькова машина ковзання, 
у якій нижні кулі діаметром 12,7 мм затиснуті в оправленні і залишаються 
нерухомими, у той час як верхня кулька обертається з частотою 



1500 хв
-1

 під навантаженням. На нижніх кульках утворяться лунки, 

відповідно розміри яких характеризують досліджувані оливи. Машина 
широко застосовується для оцінювання протизадирних властивостей олив 
методом послідовного навантаження, до настання зварювання кульок. При 

цьому реєструють навантаження (критичне Рк), починаючи з якого діаметр 

плями зносу на нижніх кулях різко зростає. Відносний середній знос при 
високих навантаженнях – індекс задиру – також є важливою 
характеристикою мастильного матеріалу. Зазначені характеристики 
протизносних властивостей мастильних матеріалів регламентуються ГОСТ 
9490–75 для олив і пластичних мастильних матеріалів (стандартами ASTM D 
2783 і ASTM D 2596). Аналогічні методи випробувань зафіксовані 
документами IP 239 (Великобританія) і DIN 51350 (ФРН). 
 

На чотирьохкульковій машині оцінюють протизносні властивості 
мастильних матеріалів шляхом випробувань при постійному навантаженні 
(ГОСТ 9490–75) протягом 60 хв. Відомі вітчизняна чотирьохкулькова 
машина ЧМТ-1, американська машина фірми Шел і польський тестер Т-02, 
на яких оцінюють і протизадирні, і протизносні властивості олив. 
Випускають потужні чотирьохкулькові машини, що дозволяють оцінювання 
протизадирні властивості (Four-Ball ЕР Test Machine) і малопотужні машини 
для оцінювання протизносних властивостей олив (Four-Ball Wear Test 
Machine). Так, американська фірма Фалекс випускає чотирьохкулькові 
машини марки "Роксана" обох типів. Машина першого типу дозволяє 
варіювати осьове навантаження від 60 до 10 000 Н, другого типу – до 500 або  
1800 Н (ASTM D 2266). 
 

Інший метод оцінювання протизносних властивостей мастильних 
матеріалів на чотирьохкульковій машині, регламентований методичними 
вказівками Держстандарту РД 50 531–85, полягає в тому, що при постійному 
навантаженні на нижніх кулях утворяться лунки, розміри яких періодично 
вимірюються. Протизносні властивості мастильних матеріалів оцінюють за 
значеннями параметрів функції, що апроксимує залежність інтенсивності 
зношування від тиску. Метод більш інформативний, ніж стандартний, але 
більш трудомісткий. 
 

Існує варіант чотирьохкулькової машини з досить повільним обертанням 
шпинделя для мінімізації фрикційного нагрівання контактуючих поверхонь і 
розділяючого їх шари мастильного матеріалу (випробування на таких 
машинах проводяться відповідно до ГОСТ 23.221–84 при об'ємному 
нагріванні ку-льок від зовнішнього джерела тепла, так що температура в 
контакті практично не відрізняється від об'ємної). Мастильну здатність олив 
характеризують перехідні температури, що свідчать про утворення і 
руйнування граничних мастильних шарів. 
 

В іншому варіанті чотирикулькової машини з частотою обертання 1500 

хв
-1

 нижні кулі не затиснуті в оправленні, а котяться (з деяким 
проковзуванням) по внутрішній поверхні оправлення. Такі машини 
застосовують для оцінювання протипітингових властивостей мастильних 
матеріалів. Відповідно до стандарту Великобританії IP 300, випробування 



проводяться під навантаженням 6000 Н до настання пітингу. 
 

П'ятикулькова схема тертя (рис. 13.1). Як випробувальні зразки 

використовуються стандартні сталеві кульки для шарикопідшипників, які 
характеризуються однорідністю структури і спряження та високою якістю 
обробки поверхні, що забезпечує гарну відновлюваність результатів 
експерименту. Трібосистема п'ятикулькової машини тертя – піраміда з 5 куль 
діаметром 9,52 мм. Верхня і нижня кулі закріплені на торцях валів, кожен з 
яких може обертатися самостійно. Якщо утримати від обертання чашку, то 
при обертанні валів з навантаженими вертикальними кулями горизонтальні 
кулі обкатуються по зовнішньому кільцю чашки, і трібосистема імітує роботу 
підшипника кочення. Якщо ж нижня куля не навантажена, то імітується 
робота радіально-упорного підшипника. 
 

При виборі схеми випробувань варто оцінювати можливість відтворення 
на модельній трібосистемі навантаженого стану, типу руху (поступальне, 
зворотно-поступальне, обертальне кочення, кочення з проковзуванням, 
ковзання), а також температурного режиму, що мають місце в натурній 
трібосистемі. Температурний режим багато в чому визначається 
коефіцієнтом взаємного перекриття (відношенням номінальних площ, по 
яких на контактуючих зразках здійснюється процес тертя), що впливає на 

розподіл теплових потоків. Коефіцієнт взаємного перекриття Квз (на рис. 5.1 

для схем 1 і 10 дорівнює 1 і 0 відповідно) визначає також можливість 
надходження активних компонентів середовища у фрикційний контакт, що 
впливає на результати випробувань, оскільки помітно впливає на умови 
утворення захисних плівок, зокрема на час між послідовними контактами, за 
який ці плівки утворяться. При використанні методу фізичного моделювання 
значна кількість цих вимог враховується автоматично. 
 

Велике значення має якість робочих поверхонь трібоелементів. При 
порівняльних випробуваннях дослідник прагне забезпечити однакову якість 

поверхонь зразків. Так, при порівняльних випробуваннях мастильних 
матеріалів широко застосовують чотирьохкулькову машину, зразки в якій 

мають високу однорідність. При відтворенні на моделі певної трібосистеми в 
багатьох випадках варто відтворити якість робочих поверхонь 

трібоелементів, але найчастіше модельні трібоелементи виготовляють з 
більш високою якістю поверхні, ніж у натурних деталей. Нарешті, слід мати 

на увазі, що поверхні спряження тіл, втягнутих у силовий фрикційний 
контакт, як у натурній, так і в модельній трібосистемах формуються в 

результаті їхньої взаємодії в заданих умовах, так що в процесі 
самоорганізації фрикційного контакту змінюються як макро-, так і 

мікрогеометричні характеристики трібоелементів. Крім того, відповідно 
змінюються мікромеханічні і фізико-хімічні характеристики поверхневих 

шарів. Усі ці зміни відповідно до принципу Ле-Шателье – Брауна 
відбуваються в напрямку, який забезпечує послаблення зовнішніх впливів, 
так що в результаті адаптації фрикційного контакту до умов навантаження в 

поверхневих шарах трібосистеми утвориться оптимальний для даних умов 
макро- і мікрорельєф. Це, однак, не означає, що початковий мікрорельєф не 



задає впливу на результати випробувань. 
 

У випадку, коли дослідник прагне виключити можливий вплив зміни 
шорсткості тертьової поверхні в процесі зношування, використовують метод 
відновлення шорсткості, наприклад, шляхом установки різця перед 
трібоелементом, що зношує. Цей різець знімає тонкий шар металу і таким 
чином відновлює первісну шорсткість. 
 

Методи навантаження трібосистеми повинні забезпечувати плавне 
прикладання навантаження і стабільність режиму навантаження незалежно 
від зміни в процесі випробувань розмірів елементів, їхнього биття, від 
виникаючих моментів тертя та їхньої зміни. Вони звичайно досить прості. 
Якщо за умовами випробувань кожне вимірювання проводиться при 
постійному навантаженні, то трібосистема навантажується або вантажами 
(іноді через важіль), або тарованою пружиною, або гідравлічними чи 
пневматичними пристроями. Так, пневматичними пристроями навантажують 
зразки на машинах "Унітриб", ИМ-58, гідравлічним – на Алмен-Віланд. 
Вантажами навантажують трібосистеми стандартної чотирьохкулькової 
машини, вібротрібометра SRV, а також відомих установок Шкода – Савіна, 
Тімкен. Однак при наявності биття обертових валів або великої частоти 
зворотно-поступального руху елементів у певні моменти виникають умови, 
коли навантаження повністю не передається у фрикційний контакт, а в інші 
моменти виникають ударні навантаження. 
 

Це перешкоджає здійсненню випробувань у строго контрольованих 
умовах. Тому в таких випадках використовують трібосистеми, які мають 
здатність демпфірування. Найбільш поширені пристрої з тарованою 
пружиною. Плоску таровану пружину застосовував для навантаження ще 
Амонтон. Циліндричні пружини широко застосовуються в машинах тертя з 
обертовими валами (МИ-1м, СЦМ-2, СМТ-1, ИИ-5018). 
 

Машини типу "Унітриб", ИИ-5018 проходять метрологічну експертизу, у 
результаті якої суворо регламентується похибка вимірювання навантаження 
на трібосистему; вона, як правило, не повинна перевищувати 2%. 
 

Розглянуті вище схеми навантаження використовуються для випробувань 
при постійних навантаженнях, принаймні, постійних для конкретних рівнів 
навантаження. Однак існують методи випробувань, які передбачають зміну 
навантаження на трібосистему в процесі роботи за визначеним законом. 
Найпростіший випадок зміни навантаження в процесі випробувань 
передбачений методом оцінювання протизадирних властивостей 
машинобудівних матеріалів (ГОСТ 23213–83). Вимірювання проводяться при 
схемі тертя перехрещені циліндри (рис. 13.1 схема 26); при цьому 
здійснюється поступальний рух одного циліндра (або сполучення 
поступального і обертального) щодо іншого нерухомого. Навантаження 
реалізується плоскими пружинами, причому передбачено лінійне збільшення 
навантаження за рахунок піджимання пружини нерухомими клинами, щодо 
яких переміщається елемент і його пружини. Складним є встановлення 
зворотного зв'язку навантаження з яким-небудь вихідним параметром, 
наприклад, зі зносом для забезпечення постійного тиску у фрикційному 



контакті або з моментом тертя. Найпростішим випадком останнього 
зворотного зв'язку є відключення машини при досягненні у фрикційному 
контакті граничного моменту тертя. 
 

Привід машин тертя. Перші машини тертя приводилися в дію вагою 

падаючого вантажу. У сучасних лабораторних установках приводом служать 
головним чином електродвигун і передавальний механізм, пристрій якого 
визначається кінематикою фрикційного спряження. У найпростішому 
випадку (наприклад, у стандартної чотирьохкульковій машині ЧМТ-1 або 
польських машинах від Т-01 до Т-03) шпиндель машини безпосередньо 
з'єднаний з валом електродвигуна. Частота обертання електродвигуна в 
різних установках варіюється за рахунок змінних шестірень або 
тиристорного приводу. Осцилюючий рух зразків здійснюється, як правило, 
електромагнітом (наприклад, у вібротрібометрі SRV). Для відтворення 
поступального і зворотно-поступального переміщення тертьових тіл 
використовується або гідравлічний привід, або електричний привід із 
кривошипношатуним механізмом перетворення обертального руху на 
зворотно-поступальний (машина 77 МТ, пристосування до універсальної 
машини тертя 2168 УМТ-1 "Унітриб"). 
 

У машинах нестаціонарного тертя (наприклад, ИМ-58) до складу приводу 
уводять додаткові вузли. Вони повинні забезпечувати своєчасне підключення 
до вала машини необхідних махових мас. На валу закріплена голівка, у якій 
установлюється зразок. Ці махові маси запасають у процесі розгону енергію, 
яка при гальмуванні надалі дисипується (розсіюється) випробуваною 
трібосистемою. Крім цього, до складу приводу входить муфта увімкнення 
(зубцювата або фрикційна електромагнітна), яка дає можливість після 
закінчення процесу розгону безпосередньо перед початком гальмування 
відключати механічну частину приводу (двигун і передачу). Ця частина 
приводу містить вузли, у яких розсіюється енергія, створює не прогнозовані 
втрати, які неможливо надійно визначити розрахунково-експериментальними 
способами. 
 

При регламентуванні похибки випробувань, особливо при 
нестаціонарному терті, доводиться забезпечувати мінімальні втрати на тертя 
в підшипниках кочення. Вони, як відомо, залежать від наявності мастильного 
матеріалу, затягування корпуса підшипника і стабілізації зазорів при 
підвищеному тепловиділенні в процесі випробування. Для компенсації цього 
тепловиділення застосовують водяне охолодження підшипників приводу, 
розташованих поблизу голівок зі трібоелементами. 

 

13.2. Методи вимірювання зносу та сил тертя. Устаткування для 
випробувань на тертя та зношування конструкційних та мастильних 

матеріалів 

 

Вихідні параметри трібологічного процесу – це знос трібоелементів, 
величина моменту тертя, температура в трібологічному контакті, шлях і час. 
Сучасні дослідники, використовуючи досягнення техніки вимірювання, 



оцінюють також такі характеристики трібологічного процесу, як, наприклад, 
частка металевого контакту, тривалість одиничного контакту, акустичне 
випромінювання тощо. 
 

Вимірюється знос лінійний (у напрямку, перпендикулярному поверхні, 
що зношується, у вимірюваній точці) або об'ємний, який може визначатися за 
втратою маси тертьових тіл. Нарешті, знос може характеризуватися такими 
вимірюваними величинами, як діаметр плями зносу, що утворилася в 
результаті процесу тертя між тілами з початковим точковим контактом. Знос 
може вимірятися безпосередньо протягом трібологічного процесу (так, у 
машині тертя Шкода – Савина лінійний знос елемента вимірюється за 
допомогою індикатора годинникового типу, шток якого зв'язаний з рухомою 
кулісою, у якій на підшипниках встановлений обертовий ролик, який зношує, 
так що в міру зносу нижнього трібоелемента куліса опускається) або після 
закінчення випробування (наприклад, при випробуванні мастильного 
матеріалу на чотирьохкульковій машині діаметр плями зносу вимірюється 
після закінчення кожного етапу). 
 

Вибір методу вимірювань зносу визначається необхідною точністю 
одержуваних результатів. Так, при вимірюванні лінійного зносу за 

допомогою штангенциркуля похибка (дисперсія) складає ±0,05 або 10
-1

 мм, 

за допомогою мікрометра – ±0,004 або 8·10
-3

 мм, за допомогою оптиметра – 

±0,0005 або 10
-3

 мм (за паспортом). Похибка вимірювань зменшується при 
збільшенні кількісті вимірювань. Відповідно до ГОСТ 27860–88, лінійний 
знос може бути визначений за допомогою профілографування. При цьому 
визначається різниця висот профілю до і після зношування досліджуваної 
деталі шляхом поєднання профілограм після певного етапу зношування. 
Шляхом однократного профілографування можна виміряти знос на кожному 
етапі випробувань, якщо після кожного етапу зношування зменшується хоча 
б один розмір ділянки зразка, що зношується. Знос визначають після 
проведення всіх етапів випробувань, описуючи на профілограмі збережені на 
поверхні зразка ділянки зношених поверхонь, що сформувалися на різних 
етапах випробування (рис. 13.1). 
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Рис. 13.1. Схема вимірювання зносу однократним профілографуванням: а-а 

– базова поверхня; b-b – поверхня, що утворилася в процесі зношування 

(Δhп – знос припрацювання;  hв – знос на стадії випробувань) 

 

Цей же стандарт регламентує вимірювання малих зносів методом 
штучних баз. Якщо при використанні методу профілографування за базу для 
вимірювань зносів приймають незношену ділянку поверхні, що не завжди 
можливо (наприклад, якщо зношується вся поверхня або до незношеної 
ділянки велика відстань), то при цьому методі база створюється штучно і нею 



служить дно спеціально нанесених на поверхню відбитків або лунок, причому 
співвідношення між довжиною лунки і її глибиною вибирається таким, що 
незначний знос (і відповідно зменшення глибини лунки) призводить до 
помітного зменшення її довжини. Це дозволяє заміряти знос з великою 
точністю. За методом вирізаних лунок на поверхні тертя в наміченому місці 
алмазним різцем вирізують лунку, дно якої окреслене по радіусу r, описуваному 

вершиною різця, і довжина якої складає l1, а після зношування зменшується до 

l2. Лінійний знос поверхневого шару, обумовлений різницею h глибин лунки до 

початку зношування h1 і після закінчення зношування h2 (рис. 13.2) для плоских 

поверхонь або при розташуванні лунок уздовж утворюючого циліндра 
розраховується за  
формулою:  
 (8.1) 
 
 

 
 
 
                                                                                                                           l2 l1 
 

Рис. 13.2. Схема вимірювання зносу методом вирізаних лунок: 
 

1 і 2 – верхня границя поверхні тертя до і після зношування відповідно; 

h1, h2 – глибина лунки відповідно до і після зношування; h – лінійний знос; 
r – радіус обертання вершини різця 

 

Вивчення кінетики зношування трібоелементів вимагає періодичної його 
зупинки і розбирання. 
 

При оцінюванні зносів без розбирання трібосистем за аналізом проб 
мастильного матеріалу, що відбираються в процесі експлуатації, широко 
використовуються хімічні, ядерно-фізичні, фотометричні методи, а також 

спектральний аналіз. Хімічні методи мають досить високу чутливість (до 10
-6

 г 

металу на 1 мл оливи), але трудомісткі і малопродуктивні. Частина з них 
стандартизована (ГОСТ 1955–47). Спектральний аналіз, маючи високу 

чутливість (до 10
-8

 м на 1 мл оливи), більш продуктивний (300...400 проб у 

день). На сьогодні широко застосовують різні ядерно-фізичні методи 
(радіоіндикаторний метод поверхонь активації, метод нейтронного 
активаційного аналізу). За радіоіндикаторним методом досліджувана деталь 
активується або безпосередньо в реакторі, або за допомогою електролітичного 
нанесення радіоактивного покриття, або за допомогою введення радіоактивного 
ізотопу в метал у процесі його плавки, або установкою радіоактивних вставок у 
досліджувану деталь. У процесі роботи активована деталь зношується, продукти 
зносу потрапляють в оливу. Активність проб оливи визначається спеціальними 

лічильниками радіоактивності. Для забезпечення високої чутливості методу (10
-

8
 м металу на 1 мл оливи) потрібно відповідно висока радіоактивність деталей 

(вище 1 мілікюрі), що у свою чергу вимагає спеціального захисту 
обслуговуючого персоналу від 
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опромінення і приміщень від радіоактивного забруднення. 
 

Диференціальний метод радіоактивних індикаторів відрізняється від 
попередніх тим, що деталі піддаються в циклотроні поверхневій активації  
бомбардуванням   прискореними зарядженими   частками   на глибину 

10...300 мкм.  Поверхні  одержують порівняно  малу  активність  (не більше 
 
10 мікрокюрі), що дозволяє використовувати активовані деталі в будь-яких 
умовах без спеціального захисту людей і приміщень. Знос деталей 
визначається за зменшенням відносної радіоактивності активованих ділянок 
досліджуваної поверхні. 
 

Метод нейтронного активаційного аналізу відрізняється від 
радіоіндикаторних методів тим, що випробування на зношування проводять з 
неактивованими деталями, а активуються проби оливи, які містять продукти 
зносу. Метод стандартизований (ГОСТ 23217–84). Знос оцінюють за масовим 
вмістом елемента-індикатора в пробі оливи в залежності від спектра гамма-
випромінювання після опромінення тепловими нейтронами. Метод дозволяє 
вимірювати окремо знос кожної з робочих поверхонь тертьових тіл за 
кількістю елементів, що знаходяться в пробі оливи – індикаторів зносу. 
 

Фотометричні методи включають дисперсний аналіз часток продуктів 
зношування і ферографію. Для визначення дисперсної сполуки часток зносу в 
оливи застосовують автоматичні аналізатори, принцип дії яких заснований на 
фотометричному методі підрахунку часток визначених розмірних груп. 
 

При дослідженні протизносних властивостей мастил і діагностиці 
трібосистем машин доцільно поєднати дисперсійний аналіз на 
фотометричному аналізаторі зі спектральним аналізом, що дозволить виявити 
не тільки зміну умов зношування в процесі роботи трібосистем, але і 
визначити найбільш зношувану деталь за елементним аналізом. 
 

В останні роки набув поширення метод аналізу продуктів зносу, 
заснований на вилученні феромагнітних і парамагнітних часток із проби 
оливи під дією магнітного поля, що одержав назву ферографії. Частки, що 
витягаються магнітними силовими полями продуктів зносу осідають у 
жолобку скляної або пластмасової пластини, по якій стікає досліджувана 
олива. При цьому частки розподіляються за розмірами від великих у верхній 
частині до дрібних у нижній частині пластини. 
 

Дослідження продуктів зносу дозволяє зробити важливі висновки про 
механізм процесів зношування. 
 

Однак методи вимірювання, засновані на вивченні продуктів зносу в 
оливі, досить рідко застосовуються в лабораторних трібологічних 
випробуваннях, а в основному при стендових або експлуатаційних. 
 

Найважливішою характеристикою трібологічного процесу з часів Леонардо 

да Вінчі і Амонтона вважається сила тертя, тобто зусилля опору відносному 

переміщенню тертьових тіл. Методи визначення сили тертя зводяться до 

оцінювання моменту, що врівноважує момент тертя, або до вимірювання 

здійсненою силою тертя деформації пружного елемента, зв'язаного з одним з 

контактуючих тіл. Характерний приклад вимірювання сили (моменту) тертя 

шляхом її (його) зрівноважування наведений на рис. 13.3. 



Пристрій призначений для вимірювання моменту тертя між обертовим 
роликом 1 і пластиною, що притискається до нього, 2. Ця пластина 
встановлена на рамі 3, посадженій у внутрішнє кільце 4 шарикопідшипника, 
де вона закріплена гвинтами 5. 
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Рис. 13.3. Схема пристрою для вимірювання моменту тертя, що виникає при 
контактуванні обертового ролика з нерухомою пластиною 

 

Зовнішнє кільце шарикопідшипника 6 знаходиться в гнізді опори 7, 

встановленій на станині 8. На рамі 3 укріплений важіль 9 з підвіскою 10, якої у 

вихідному положенні за допомогою вантажів противаги 11 встановлюється 

горизонтально. В урівноваженому положенні рама 3 упирається в опору 7 у 

точці 12, а між протилежними сторонами рами і опори має зазор 13. При 

обертанні ролика 1 важіль 9 під впливом сили тертя прагне повернутися в 

напрямку обертання. Прикладаючи вантажі до підвіски 10, дослідник не дає 

важелеві провернутися. Величина вантажу, необхідного для зрівноважування 

важеля в горизонтальному положенні, а також значення співвідношення між 

радіусом ролика 1 і довжиною важеля 9 дозволяють визначити момент і силу 

тертя. У минулому був широко розповсюджений маятниковий силовимірювач. 

Сила тертя змушує відхилятися на певний кут важкий маятник і кут, його 

відхилення характеризує силу тертя. Такі пристрої застосовують у ряді машин 

тертя з обертовим валом, причому маятник пов'язаний з контртілом (машина И-

47) або його важіль є водило планетарної передачі (машини Амслера, МИ-1м 

тощо). Момент тертя можна оцінити шляхом вимірювання кута відхилення 

статора приводного двигуна (мотор – ваги), при цьому двигун доводиться 

підтримувати пружиною. Існують і інші електричні та механічні методи 

оцінювання сили тертя. Найбільш поширений метод вимірювання сили тертя 

шляхом оцінювання деформації пружного елемента. Такий силовимірювальний 

пристрій застосовується у машині ДСЦ (рис. 9.4) призначеній для оцінювання 

антифрикційних властивостей мастильних матеріалів. У цій машині 

здійснюється тертя між обертовим на валу 1 диском 2 і сферичним зразком 3, 

вміщеним в оправлення 4, встановлене в гнізді важеля 5, що укріплений на осі 8. 

Силовимірювальний пристрій являє собою тонке динамометричне кільце 7, 

виготовлене з пружинної сталі, що має можливість деформуватися тільки 

уздовж осі важеля під впливом сили тертя. Ця деформація сприймається 

наклеєними на його поверхні датчиками опору 9. Датчики під впливом сили 

тертя деформуються разом з кільцем 7, що тягне за собою зміну омічного опору, 

для перетворення якого на активний сигнал використовують спеціальні 



пристрої (потенціометричні дільники напруги і вимірювальні мости). 
Керамічна вставка 6 виключає можливий перегрів тензометричного 
пристрою від нагрівача, яким оснащена трібосистема. 
 

Крім датчиків опору, для вимірювання деформації пружного елемента 
можуть застосовуватися п'єзоелектричні або індукційні датчики, 
механотрони або інші датчики переміщення. 
 

Схема, наведена на рис. 13.4, призначена для безпосереднього 
вимірювання сили тертя. Якщо ж один трібоелементів приводиться силою 
тертя в обертальний рух, то вимірюється момент тертя, виходячи з якого 
розраховується сила тертя. Пружним елементом служить пружина крутіння – 
торсіон. Приклад трібосистеми тертя з таким силовимірювальним пристроєм 
показаний на рис. 13.5. У цьому варіанті чотирьохкулькової машини (КТ-2) 
тертя здійснюється між кулею 3, затиснутим у шпинделі 1 за допомогою 
гайки 2, і трьома нижніми кулями, затиснутими в оправленні 5, встановленої 
в масляній чашці 4. Ця чашка через опорний кульковий підшипник 10 
установлена на шток 9, через який передається навантаження N на вузол 
тертя. Чашка 4 з розміщеними в ній нижніми кулями пружно з'єднана зі 
штоком 9 – пружиною крутіння (торсійною) 6. Верхня куля, обертаючись, 
силою тертя захоплює за собою оправлення 5 з нижніми кулями, що жорстко 
зв'язане з чашкою 4. Ця чашка закручує торсіон 6 і за кутом закручування, 
який реєструється пером 7 на папері, намотаному на барабан самописа 8, 
оцінюють момент тертя, за яким розраховують силу тертя. 
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Рис. 13.4. Схема випробувань на дисковій машині тертя 
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Рис. 13.5. Схема вузла тертя ЧШМКТ-2 



Машина тертя для випробувань матеріалів на тертя і знос 2070 СМТ-1. 
Кінематична схема машини тертя наведена на рис. 13.6. Принцип дії машини 
полягає в зношуванні двох трібоелементів, притиснутих із заданим 
навантаженням друг до друга. У процесі роботи на нижньому трібоелементі 
вимірюють момент тертя. Трібоелементи притискаються один до одного 
силою пружини. Величину сили навантажування регулюють віссю-гвинтом, 
що передає навантаження на зразки через п'яту, кронштейн і корпус каретки. 
Датчиком навантаження є прецизійний опір. Момент тертя – сигнал, що 
надходить з датчика моменту. 
 

Датчиком швидкості є тахогенератор. Діапазон частоти обертання вала 
нижнього елемента регулюється змінним шківом. Частоту обертання в межах 
діапазону змінюють за допомогою електродвигуна. 
 

Іншою вихідною характеристикою процесу тертя, що часто 

застосовується для оцінювання антифрикційних властивостей рухомого 
спряження, є температура контакту. Слід при цьому розрізняти середню 

(об'ємну) температуру тіла, температуру поверхні і миттєву температуру на 
плямі фактичного контакту. Першу з них виміряти досить просто, останню 

оцінюють розрахунковим шляхом або побічно за фізичними чи 
металографічними змінами у поверхнях тертя (пластичне зміцнення 

матеріалу, внутрішні напруження, зміни в мікроструктурі, утворення 
хімічних сполук у результаті реакції із середовищем тощо). Середню 
(об'ємну) температуру поверхні визначають шляхом вимірювання на заданій 

відстані від поверхні контакту. Більш коректно оцінювати температуру, 
знаючи температурний градієнт у поверхневому шарі. Вимірювання при 

цьому здійснюється за допомогою термопар – штучних, напівштучних, 
природних. Звичайно штучна термопара попередньо тарована, або 

встановлюється в теплопровідному матеріалі нерухомого трібоелемента на 
заданій відстані від поверхні тертя, або приварюється ударно-контактним 

зварюванням до латунної капсули, вмонтованої в поверхню тертя елемента з 
низкою температуропроводністю. Існують також безконтактні методи 

вимірювання температури трібоелементів (з використанням плавких 
металевих термометрів, термофарб, термовкладишів), так звані оптичні 

методи (за допомогою радіаційних, яскравих, колірних пірометрів). Такі 
методи варто застосовувати лише у випадку, якщо немає можливості 

використовувати контактні методи, що більш точні. 
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Рис. 13.6. Схема кінематичної машини тертя 2070 СМТ-1: 1 – бабка нижнього 
зразка; 2 – каретка; 3 – механізм навантаження; 4 – пружина; 5 – вісь-гвинт; 6 – 

п’ята; 7 – кронштейн; 8 – тяга; 9 – планка; 10 – нитка; 11 – датчик 
навантаження; 12 – верхній елемент; 13 – нижній елемент 

 

Як при створенні випробувальних станцій і лабораторій, так і при 
удосконаленні вже працюючих необхідна автоматизація експерименту, 
комп'ютерна обробка його результатів і накопичення їх у банку даних. Так, 
тріботехнічні комплекси типу "Унітриб" передбачають виведення інформації на 
комп'ютер, так само як і польські машини від Т-01 до Т-10 і більшість машин 
тертя західних фірм.  

Машини тертя призначені як для проведення серійних (у тому числі 
стандартних) випробувань трібосистем, так і для наукових досліджень. Вони 
застосовуються практично у всіх галузях промисловості. Разом з тим робота з 
такими машинами вимагає досвіду обслуговуючого персоналу. Наприклад, 
перед початком серії випробувань нових трібосистем фахівець повинен 
визначити, чи не виходять параметри, які реєструються (момент від сил тертя, 
температура та ін.) за межі припустимих. Недоцільна робота на резонансних 
режимах, коли частота сили тертя близька до власної частоти системи зразок – 
силовимірювач. Така ситуація призводить до різкого збільшення похибки 
вимірювання. З цієї ж причини не слід допускати роботу в режимі 
схоплювання. 

Застосування розглянутої випробувальної техніки в поєднанні з 
розрахунково-експериментальними методами визначення температури в 
елементах трібосистеми і мастильному матеріалі з урахуванням масштабного 
фактора при моделюванні тертя і зношування, а також критеріїв для порівняння 
результатів експериментів дозволяє істотно скоротити терміни проектування 
трібосистем і у десятки разів зменшити витрати на підбір 

конструкційних і мастильних матеріалів порівняно з експлуатаційними 
випробуваннями. 


