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АНОТАЦІЯ 

Бадір К.К. Покращення експлуатаційних характеристик підшипників 

кочення шляхом використання технології фінішної магнітно-турбулентної 

очистки 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 

спеціальності 05.02.08 – технологія машинобудування. – Луцький національний 

технічний університет, Луцьк, 2019. 

Ресурс і експлуатаційні характеристики трибосистем кочення та, як наслідок, 

працездатність машин і механізмів у цілому залежать від чистоти їх функціональних 

поверхонь. У результаті підвищення ефективності очищення відповідальних 

трибовузлів машин і змащувальних робочих рідин ресурс механізмів може бути 

збільшено в 2…3 рази, а у випадках з прецизійними вузлами – до 10 разів. Таким 

чином, забезпечення і контроль чистоти трибосистем кочення покращує їх 

експлуатаційні характеристики та збільшує ресурс, що на сьогодні є дуже актуально. 

Одним із способів збільшення ресурсу та покращення експлуатаційних 

характеристик підшипників кочення є ефективне видалення забруднень з робочих 

поверхонь, які з’являються під час виконання технологічних операцій механічного 

оброблення деталей підшипників, в процесі їх складання, а також під час зберігання 

та встановлення у підшипниковий вузол. Особливого значення такі забруднення 

набувають для спеціальних та прецизійних підшипників. Введення технологічної 

операції очищення підшипникових вузлів дає змогу запобігти передчасному їх 

зношуванню і скороченню витрат на обслуговування й ремонт. Літературний аналіз 

та результати власних досліджень показали, що віброакустичні параметри 

(віброшвидкість та віброприскорення), як основні параметри стану та якості 

трибосистем кочення, безпосередньо залежать окрім точності виготовлення і 

складання, також від ступеню чистоти робочих поверхонь та відсутності різного 

роду забруднень, зокрема металічних. 

Для оцінки вібрації вимірюють та розраховують амплітудно-частотний спектр 

і загальний рівень вібрації. Розрахунок вібрації зводиться до визначення амплітуд і 
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частот дискретних складових спектра. Оскільки дискретні складові містять 

інформацію про характер та рівень дефекту, то їх можна використовувати при 

вирішенні завдань забезпечення певного рівня вібрації підшипника й діагностувати 

його стан. 

Основними джерелами збурень, що визначають вібрацію трибосистеми 

кочення, є технологічні похибки її виготовлення й складання та сторонні 

мікрочастки, що знаходяться на функціональних поверхнях. 

Сьогодні для промислового видалення забруднень з робочих поверхонь 

деталей машин і механізмів використовуються наступні методи очищення: 

механічне, хімічне, комбіноване, ультразвукове, рідинне і газорідинне промивання. 

Однак всі вони мають певні недоліки та невелику ефективність, в першу чергу через 

складну конструкцію трибосистеми кочення у зібраному вигляді. На даний час 

майже відсутні глибокі дослідження, де задача очищення ставиться саме для 

підшипників. Це призводить до того, що при розробці нових шляхів досягнення 

промислової чистоти не враховуються конструктивні особливості підшипників 

кочення. Так, часто причиною недостатньої якості видалення забруднень є 

одновекторний характер дії активуючих і руйнуючих забруднення полів і сил, 

статичність та конструктивні особливості об’єкту очищення, що сприяє утворенню 

певних зон затінення елементів конструкції від дії засобу очищення робочих 

поверхонь. 

На основі теоретичних досліджень та експериментальних результатів, що 

стосуються підвищення ефективності очищення трибовузлів за рахунок комплексної 

дії магнітно-гідродинамічного впливу на поверхні, збільшити довговічність та 

ресурс, зменшити рівень вібрацій трибосистем кочення шляхом видалення 

феромагнітних забруднень. 

Завдання дослідження: 

Теоретично та експериментально обґрунтувати ефективність використання 

магнітних полів для очищення трибовузлів. 

Дослідити вплив параметрів імпульсно-магнітного поля на ефективність 

очищення трибосистем кочення. 
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Використовуючи джерело змінного імпульсно-магнітного поля розробити 

метод видалення феромагнітних забруднень з робочих поверхонь трибосистем 

кочення та пристрої для його практичної реалізації. 

Дослідити рівень покращення основних експлуатаційних показників 

трибосистем кочення після їх безконтактного очищення змінними імпульсно-

магнітними полями. 

Новизна роботи полягає у виявленні закономірностей та механізму утримання 

на робочих поверхнях феромагнітних мікро- та наночасток під дією локальних 

міжзеренних магнітних полів, що природно виникають на межі доменів 

феромагнітних підшипникових стальних поверхонь трибовузлів, що є домінуючим 

відносно дії молекулярних, кулонівських та гравітаційних сил. 

Для цього вперше: 

Очищення трибосистем кочення розглядається як окрема самостійна 

проблема, що потребує особливого підходу через конструктивну особливість 

об’єкта очищення (велика кількість каналів складного перерізу, вузьких щілин та 

затінених зон). 

Сформульовано та експериментально доведено проблему мікрозабруднень 

різної природи, що утворюються та утримуються на робочих поверхнях 

трибосистем кочення під час їх виробництва, зберігання, складання, встановлення у 

вироби та в процесі їх експлуатації. 

Теоретично доведено та експериментально підтверджено, що на рівень адгезії 

частинок забруднень з матеріалом об’єктів очищення впливають не тільки 

молекулярні, кулонівські, гравітаційні сили, сили поверхневого натягу, та ін., а й 

локальні міжзеренні магнітні поля, що завжди виникають на межі доменів 

феромагнітних поверхонь стальних підшипникових деталей. 

На основі отриманих результатів мікрорентгеноспектрального, фазового і 

гранулометричного аналізів видалених часток забруднень виконана оцінка їх 

фізико-хімічного складу і розкрито механізм їх утримання магнітними полями на 

поверхнях деталей трибосистем кочення. 
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Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено, що шляхом дії на 

об’єкт очищення змінними імпульсними полями магнітної природи стає можливим 

подолання локальних коерцитивних сил, котрими утримуються феромагнітні 

частинки на межі доменів, та можливість видалення їх з поверхонь, що очищуються. 

Запропоновано математичний алгоритм механічного руху частинок 

забруднень в затіненій області на основі моделі взаємодії часток з робочою 

поверхнею, що отримало підтвердження на розроблених приладах та стендах з 

джерелами змінних імпульсних магнітних полів. 

Ключові слова: забруднення, зносостійкість, очищення, підшипник кочення, 

віброакустичні характеристики, магнітне поле. 
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The dissertation for the degree of a candidate of technical sciences on the specialty 

05.02.08 – technology of mechanical engineering. – Lutsk National Technical University, 

Lutsk, 2019. 

The resource and performance of the rolling tribosystems and, as a consequence, the 

performance of machines and mechanisms generally depend on the purity of their 

functional surfaces. As a result of increasing the efficiency of cleaning the responsible 

tributaries of machines and lubricants, the life of the mechanisms can be increased by 2 ... 

3 times, and in cases with precision nodes - up to 10 times. Thus, maintaining and 

controlling the purity of the rolling tribosystems improves their performance and increases 

the resource, which is very relevant today. One way to increase life and improve the 

performance of rolling bearings is to effectively remove contaminants from work surfaces 

that occur during the machining operations of the mechanical parts of the bearings, during 

their assembly, and during storage and installation in the bearing assembly. Such pollution 

is of particular importance for special and precision bearings. The introduction of the 

technological operation of cleaning the bearing units prevents their premature wear and 

reduce maintenance and repair costs. Literary analysis and the results of our own research 
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have shown that vibroacoustic parameters (vibration speed and vibration acceleration), as 

the main parameters of the status and quality of rolling tribosystems, depend directly on 

the accuracy of manufacturing and assembly, as well as on the degree of cleanliness of 

work surfaces and the absence of various types of pollution. 

To estimate the vibration, the amplitude-frequency spectrum and the total vibration 

level are measured and calculated. The calculation of vibration is reduced to determining 

the amplitudes and frequencies of the discrete components of the spectrum. Since discrete 

components contain information about the nature and level of the defect, they can be used 

to solve the problem of providing a certain level of vibration of the bearing and diagnose 

its condition. 

The main sources of perturbations that determine the vibration of the rolling 

tribosystem are the technological errors of its production and assembly and foreign 

microparticles located on the functional surfaces. 

Today, the following cleaning methods are used for the industrial removal of 

contaminants from the working surfaces of machine parts and mechanisms: mechanical, 

chemical, combined, ultrasonic, liquid and gas-liquid washing. However, they all have 

some drawbacks and little efficiency, primarily due to the complex design of the rolling 

tribosystem assembled. Currently, there is almost no deep research where the task of 

cleaning is specifically for the bearings. This leads to the fact that the design features of 

rolling bearings are not taken into account when developing new ways to achieve 

industrial cleanliness. Yes, often the cause of insufficient quality of pollution removal is 

the one-vector nature of the action of activating and destroying pollution of fields and 

forces, the static and structural features of the object of cleaning, which contributes to the 

formation of certain zones of shading of structural elements from the action of the tool for 

cleaning work surfaces. 

Based on theoretical studies and experimental results related to increasing the 

efficiency of cleaning of tribodes by the combined action of magnetic-hydrodynamic 

effects on the surface, to increase the durability and life, to reduce the vibration of the 

tribosystems by rolling ferromagnetic pollution. 

Objectives of the study: 
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To theoretically and experimentally substantiate the efficiency of using magnetic 

fields to clear tribodes. 

Investigate the effect of pulse-magnetic field parameters on the efficiency of rolling 

tribosystems cleaning. 

Using a source of alternating pulse-magnetic field to develop a method of removing 

ferromagnetic impurities from the working surfaces of rolling tribosystems and devices for 

its practical implementation. 

To investigate the level of improvement of the basic performance of the rolling 

tribosystems after their contactless cleaning with variable pulse-magnetic fields. 

The novelty of the work is to identify the patterns and mechanism of retention on 

the working surfaces of ferromagnetic micro- and nanoparticles under the action of local 

intergranular magnetic fields, which naturally occur at the boundary of the domains of the 

ferromagnetic bearing surfaces of the tribunals, which are dominant and linear. 

To do this for the first time: 

Cleaning the rolling tribosystems is seen as a separate standalone problem that 

requires a special approach due to the design feature of the cleaning object (a large number 

of channels of intricate cross-section, narrow cracks and shaded areas). 

The problem of micro-contaminants of different nature, which are formed and 

maintained on the working surfaces of rolling tribosystems during their production, 

storage, assembly, installation and in the process of their operation, is formulated and 

experimentally proved. 

It is theoretically proved and experimentally confirmed that not only molecular, 

Coulomb, gravitational, surface tension forces, etc., but also local intergranular magnetic 

fields, which always occur at the boundaries of the ferromagnetic domains, influence the 

level of adhesion of the particles of contaminants with the material of the purification 

objects. surfaces of steel bearing parts. 

On the basis of the obtained results of micro-X-ray spectral, phase and particle size 

analyzes of removed particles of pollution, the evaluation of their physicochemical 

composition was performed and the mechanism of their retention by magnetic fields on 

the surfaces of parts of the rolling tribosystems was revealed. 
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It is theoretically substantiated and experimentally proved that by acting on the 

object of purification by alternating impulse fields of a magnetic nature, it becomes 

possible to overcome local coercive forces that hold the ferromagnetic particles at the 

boundary of the domains and to remove them from the surfaces being cleared. 

The mathematical algorithm of mechanical motion of particles of contaminants in 

the shaded region is proposed on the basis of the model of interaction of particles with the 

working surface, which was confirmed on the developed devices and stands with sources 

of alternating pulsed magnetic fields. 

Keywords: contamination, durability, cleaning, rolling bearing, vibroacoustic 

characteristics, magnetic field. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Ресурс і експлуатаційні характеристики трибосистем 

кочення та, як наслідок, працездатність машин і механізмів у цілому залежать від 

чистоти їх функціональних поверхонь. У результаті підвищення ефективності 

очищення відповідальних трибовузлів машин і змащувальних робочих рідин ресурс 

механізмів може бути збільшено в 2…3 рази, а у випадках з прецизійними вузлами – 

до 10 разів [3, 45, 65, 90, 121]. Таким чином, забезпечення і контроль чистоти 

трибосистем кочення покращує їх експлуатаційні характеристики та збільшує 

ресурс, що на сьогодні є дуже актуально. Одним із способів збільшення ресурсу та 

покращення експлуатаційних характеристик підшипників кочення є ефективне 

видалення забруднень з робочих поверхонь, які з’являються під час виконання 

технологічних операцій механічного оброблення деталей підшипників, в процесі їх 

складання, а також під час зберігання та встановлення у підшипниковий вузел. 

Особливого значення такі забруднення набувають для спеціальних та прецизійних 

підшипників. Введення технологічної операції очищення підшипникових вузлів дає 

змогу запобігти передчасному їх зношуванню і скороченню витрат на 

обслуговування й ремонт. Літературний аналіз [1, 2, 11, 77, 98, 100] та результати 

власних досліджень показали, що віброакустичні параметри (віброшвидкість та 

віброприскорення), як основні параметри стану та якості трибосистем кочення, 

безпосередньо залежать окрім точності виготовлення і складання, також від ступеню 

чистоти робочих поверхонь та відсутності різного роду забруднень, зокрема 

металічних. 

Для оцінки вібрації вимірюють та розраховують амплітудно-частотний спектр 

і загальний рівень вібрації. Розрахунок вібрації зводиться до визначення амплітуд і 

частот дискретних складових спектра. Оскільки дискретні складові містять 

інформацію про характер та рівень дефекту, то їх можна використовувати при 

вирішенні завдань забезпечення певного рівня вібрації підшипника й діагностувати 

його стан. 

Основними джерелами збурень, що визначають вібрацію трибосистеми 

кочення, є технологічні похибки її виготовлення й складання та сторонні 
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мікрочастки, що знаходяться на функціональних поверхнях. 

Сьогодні для промислового видалення забруднень з робочих поверхонь 

деталей машин і механізмів використовуються такі методи як механічне, хімічне, 

комбіноване очищення, рідинне і газорідинне промивання, ультразвукове очищення, 

та ін. Але всі вони мають певні недоліки та невелику ефективність, в першу чергу 

через складну конструкцію трибосистеми кочення у зібраному стані. Навіть 

найбільш прогресивні сучасні методи очищення трибосистем (наприклад, 

ультразвукові) в певних випадках стикаються з труднощами забезпечення 

ефективного відводу забруднень з очищеної зони та можливістю кавітаційного 

пошкодження виробів, що очищуються [44, 87]. Варто відмітити, що практично всі 

відомі засоби і методи видалення забруднень є по суті універсальними. На сьогодні 

майже немає глибоких досліджень, де задача очищення ставиться саме для 

підшипників. Це призводить до того, що при розробці нових шляхів досягнення 

промислової чистоти не враховуються конструктивні особливості підшипників 

кочення. Так, часто причиною недостатньої якості видалення забруднень є 

одновекторний характер дії активуючих і руйнуючих забруднення полів і сил, 

статичність та конструктивні особливості об’єкту очищення, що сприяє утворенню 

певних зон затінення елементів конструкції від дії засобу очищення робочих 

поверхонь. 

Виходячи з цього та внаслідок своєї складності, проблема високоефективного 

очищення як трибовузлів кочення, так агрегатів і систем машин загалом поки не 

отримала остаточного рішення й залишається актуальною. 

Головними етапами вирішення проблеми є: 

1. Виявлення й аналіз відмов і несправностей машин і механізмів, що були 

викликані недостатньою чистотою робочих поверхонь і застосовуваних рідин; 

2. Вивчення складу й властивостей забруднень на різних етапах виробництва й 

експлуатації машин; 

3. Визначення фактичного забруднення робочих рідин, вузлів і агрегатів 

машин, а також джерел надходження забруднень; 
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4. Розробка й дослідження нових ефективних методів і засобів очищення 

робочих поверхонь машин і механізмів та робочих і технологічних рідин; 

5. Розробка й дослідження методів і засобів визначення кількості, складу й 

властивостей забруднень. 

Проблема промислової чистоти машин сьогодні вирішується завдяки 

застосуванню при їх виробництві й експлуатації спеціальних методів і засобів 

очищення деталей, вузлів, агрегатів і систем в зборі, відповідним чином 

організованої системи контролю якості та чистоти. Таким чином, проблема 

високоефективного очищення трибовузлів кочення, агрегатів та систем роторних 

машин загалом поки не отримала остаточного рішення й залишається актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до договору Міністерства освіти і науки України з 

напрямку «Розробка найважливіших новітніх технологій науковими установами» і 

пов’язана з виконанням держбюджетних НДР: «Розробка безконтактного 

імпульсного магнітно-турбулентного методу зменшення загального рівня вібрації 

трибосистем» (№ державної реєстрації 0104U003739); «Розробка та створення 

дослідного зразка стенду та методики безконтактного магнітно-турбулентного 

очищення шарикопідшипників у зборі» (№ державної реєстрації 0114U001599); 

«Випробувально-вимірювальний комплекс вхідного контролю шарикопідшипників 

та методики визначення їх віброхарактеристик» (№ державної реєстрації 

0116U004630). 

Мета і завдання дослідження. Покращення експлуатаційних характеристик 

підшипників кочення шляхом використання технології фінішного видалення 

мікрозабруднень з поверхонь трибосистем кочення комбінованими магнітно-

турбулентними полями. 

Завдання дослідження. 1. Теоретично та експериментально обґрунтувати 

ефективність використання магнітних полів для очищення трибовузлів. 

2. За допомогою теорії спектрального аналізу розробити стратегію визначення 

причин виникнення вібрацій в підшипникових вузлах. 

3. Дослідити вплив параметрів імпульсно-магнітного поля на ефективність 
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очищення трибосистем кочення. 

4. Шляхом математичного моделювання розробити модель гідродинамічних 

процесів, що відбуваються під час очищення трибосистем кочення. 

5. Розробити метод видалення феромагнітних забруднень з робочих поверхонь 

трибосистем кочення та пристрій для його практичної реалізації використовуючи 

джерело змінного імпульсно-магнітного поля. 

6. Дослідити рівень покращення основних експлуатаційних показників 

трибосистем кочення після їх безконтактного очищення змінними імпульсно-

магнітними полями. 

7. Розробити інженерну методику проектування технологічних процесів 

фінішної магнітно-турбулентної очистки підшипників кочення та впровадити її в 

діюче виробництво. 

Об’єктом дослідження є процеси утримання та видалення феромагнітних та 

інших забруднень з поверхонь підшипників кочення. 

Предмет дослідження – закономірності впливу параметрів імпульсно-

магнітних полів і гідродинамічних потоків на ефективність очищення поверхонь 

тертя і підвищення експлуатаційних характеристик трибовузлів кочення. 

Методи дослідження: лабораторні вимірювання віброакустичних 

характеристик трибосистем кочення; дослідження ефективності очищення 

трибосистем кочення в залежності від параметрів джерела імпульсного магнітного 

поля; метод растрової електронної мікроскопії; метод рентгенівського енерго-

дисперсійного аналізу; метод аналітичного зважування; метод статистичної обробки 

результатів; метод фізико-математичного моделювання. Для статистичної обробки 

даних та побудови графічних залежностей використано ПК. 

Наукова новизна роботи полягає у виявленні закономірностей та механізму 

утримання на робочих поверхнях феромагнітних мікро- та наночасток під дією 

локальних міжзеренних магнітних полів, що природно виникають на межі доменів 

феромагнітних підшипникових стальних поверхонь трибовузлів, що є домінуючим 

відносно дії молекулярних, кулонівських та гравітаційних сил. 

Для цього вперше: 1. Сформульовано та експериментально обґрунтовано 
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актуальність проблеми наявності мікрозабруднень різної природи на робочих 

поверхнях трибосистем кочення, що утворюються під час їх виробництва, 

складання, зберігання, розконсервації, встановлення у вироби та в процесі їх 

експлуатації. Запропоновано питання чистоти поверхонь трибосистем кочення 

виділити у самостійну науково-технічну проблему, що потребує особливих підходів 

через конструкційні особливості об'єктів очищення (велика кількість контактних 

каналів складного перерізу, вузьких щілин та затінених зон). 

2. Теоретично доведено та експериментально підтверджено, що на рівень 

адгезії частинок забруднень з матеріалом об’єктів очищення впливають не тільки 

молекулярні, кулонівські, гравітаційні сили, сили поверхневого натягу, та ін., а й 

локальні міжзеренні магнітні поля, що завжди виникають на межі доменів 

феромагнітних поверхонь стальних підшипникових деталей. 

3. На основі отриманих результатів мікрорентгеноспектрального, фазового і 

гранулометричного аналізів видалених часток забруднень виконана оцінка їх 

фізико-хімічного складу і розкрито механізм їх утримання магнітними полями на 

поверхнях деталей трибосистем кочення. 

4. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено, що шляхом дії на 

об’єкт очищення змінними імпульсними полями магнітної природи стає можливим 

подолання локальних коерцитивних сил, котрими утримуються феромагнітні 

частинки на межі доменів, та можливість видалення їх з поверхонь, що очищуються. 

5. Запропоновано математичний алгоритм механічного руху частинок 

забруднень в затіненій області на основі моделі взаємодії часток з робочою 

поверхнею, що отримало підтвердження на розроблених приладах та стендах з 

джерелами змінних імпульсних магнітних полів. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та створено стенд 

для віброакустичної оцінки якості трибосистем кочення, до складу якого входять: 

комплекс оцінки якості трибовузлів кочення, пристрій прикатування та вимірювач 

моменту тертя ВМТ-1, який дозволяє швидко і ефективно провести дослідження за 

критерієм загального рівня вібрації (ЗРВ). 
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Спираючись на висунуті теоретичні положення створено установку для 

видалення мікро- та субмікрочастинок феромагнітної та іншої природи з поверхонь 

різних за габаритами трибосистем кочення (із зовнішнім діаметром до 300 мм) на 

базі джерела змінного імпульсного магнітного поля і розроблена методика 

проведення очищення на ньому. Апробація стенду спільно з фахівцями ДП «ЗМКБ 

«Івченко-Прогрес» показала високу ефективність розробленого і створеного способу 

та засобу на машинобудівних підприємствах України та світу. Спільно з фахівцями 

наукового центру International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy & 

New Materials (ARCI, Індія) було підтверджено високу ефективність даного методу 

при очищенні нових підшипників фірми SKF, які були попередньо промиті 

виробником та герметично запаковані. 

Проведені спільно з фахівцями ВАТ «Укртатнафта» дослідження трибосистем 

кочення, що використовуються на обладнанні нафтопереробної промисловості, 

підтвердили високу ефективність розроблених стенду безконтактного імпульсного 

магнітно-турбулентного очищення та методу віброакустичної оцінки якості 

трибосистем кочення. Розроблений та створений спосіб та пристрій 

використовуються на ДП «ЗМКБ «Івченко-Прогресс» (м. Запоріжжя) для 

промислового очищення авіаційних підшипників кочення та в лабораторії 

нанотриботехнологій НДЧ НАУ для проведення наукових досліджень. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати теоретичних і 

експериментальних досліджень, що виносяться на захист, отримані дисертантом 

самостійно. Особистий внесок дисертанта в роботах, виконаних одноосібно [12, 29], 

виконаних у співавторстві [13-28, 30-40, 120], полягає: в обґрунтуванні наукового 

напрямку [26, 27, 30, 34]; формуванні мети роботи та розроблені методик 

експериментальних досліджень [13, 15, 22-24, 28]; участі в постановці й проведенні 

експериментальних досліджень [37, 39, 120]; розробленні математичних моделей 

[29]; дослідженні зв’язків динамічних процесів у граничних шарах змащувального 

середовища з оптичними властивостями каналу для знімання інформації [20, 21, 25, 

40, 31, 38]; формулюванні наукової новизни й основних висновків за результатами 

роботи [18, 32]; аналізі та узагальненні отриманих результатів дослідження [14, 16, 
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17, 19]; дослідженні технологічних особливостей нагнітання і/або створення 

розрідження або вакууму речовини, що перебуває в 

рідкому/газоподібному/високодисперсному, твердому або багатофазовому стані [33, 

36, 36]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи 

доповідались й обговорювались на наукових конференціях та семінарах, зокрема: IІІ 

та ІУ міжнародних науково-технічних конференціях «Проблеми хіммотології» (м. 

Київ, 2010 р, м. Одеса, 2012 р.); XI Міжнародному науково-технічному семінарі 

«Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на 

транспорте» (м. Свалява, 2011 р.); X та ХП міжнародних науково-технічних 

конференціях «АВІА» (м. Київ, 2011 р., 2013 р.); XI Міжнародній науково-технічній 

конференції «Инженерия поверхности и реновация изделий» (м. Ялта, 2011 р.); XII 

Міжнародному науково-технічному семінарі «Современные проблемы производства 

и ремонта в промышленности и на транспорте» (м. Свалява, 2012 р.); VIII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Литье-2012» (м. Запоріжжя, 2012 

р.); V Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми хіммотології. Теорія 

та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-

мастильних матеріалів» (м. Київ, 2014 р.); VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях 

матеріалознавства та машинобудування» (м. Луцьк, 2019 р.). 

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційного дослідження 

опубліковані в 30 друкованих працях, 10 з них надруковано у фахових виданнях, що 

входять до переліку ДАК Міністерства освіти і науки України, 1 у міжнародному 

науковому виданні, що входить до науково-метричної бази Scopus; 14 ‒ у тезах 

науково-технічних конференцій та семінарів, 6 патентів України на корисні моделі 

та винаходи. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних публікованих джерел із 125 видань та шести 

додатків. Загальний обсяг дисертації 135 сторінок, з яких 122 сторінки основного 

тексту, 5 таблиць та 71 рисунок.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИСТОТИ ТРИБОСИСТЕМ КОЧЕННЯ, ЯК РЕЗЕРВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЗНОСОСТІЙКОСТІ 

 

1.1. Трибосистеми кочення їх типи та властивості 

Основні експлуатаційні характеристики трибосистем кочення залежать від 

якості виготовлення і збирання їх складових елементів (кілець, тіл кочення, 

сепараторів) [80, 81, 85]. Точність та якість трибосистеми кочення визначається 

точністю виготовлення деталей та складання підшипників, що визначає величини 

радіального й осьового биття, а також радіальні й осьові зазори зібраного 

підшипника. Точність вузла в цілому залежить від обробки посадочних місць на 

валу й у корпусі; монтажу й регулювання зазорів [85]. 

Вібрація підшипників безпосередньо впливає на їх довговічність і точність, та 

роботу механічних систем в цілому [116]. Вібрація, як коливальний процес, може 

бути охарактеризована амплітудою, частотою й фазою віброзміщення, 

віброшвидкості та виброприскорення [4, 97]. Для оцінки вібрації розраховують та 

вимірюють амплітудно-частотний спектр і загальний рівень вібрації. 

Амплітудно-частотний спектр являє собою залежність амплітуд вібрації від 

частоти. Розрахунок вібрації зводиться до визначення амплітуд і частот дискретних 

складових спектра. Оскільки дискретні складові містять інформацію про характер і 

значення дефекту, тому їх можна використовувати при вирішенні завдань 

забезпечення заданого рівня вібрації підшипника й вібродіагностики його стану. 

Загальний рівень вібрації є комплексною характеристикою, що покладена в основу 

нормування вібрації підшипників. 

Основними джерелами збурень, що визначають вібрацію трибосистеми 

кочення, є технологічні похибки її виготовлення й складання, сторонні предмети, що 

знаходяться на робочих поверхнях. Ударні сили, що при цьому виникають, залежать 

від зазорів, неврівноваженості рухомих елементів, наявності сторонніх предметів (у 

тому числі, забруднень) [69, 75] на робочих поверхнях і в змащувальних 

середовищах та робочих рідинах, а також від зовнішніх чинників. 
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Технологічні дефекти й наявність забруднення на робочих поверхнях, в 

мастильному та робочому середовищі обумовлюють перерозподіл деформації, що 

призводить до появи збуджуючих вібрацію сил. [59, 81, 100, 119]. Деформація 

залежить від статичних зміщень під дією навантаження, а також від відхилення 

форми доріжок кочення кілець і різнорозмірності тіл кочення підшипника [47, 51]. 

Частота збурюючих сил, залежить від амплітуди, частоти, типу і форми 

дефекту, на якому кільці находиться джерело збурення, конструкції трибосистеми 

кочення, кута контакту, відхилення форми доріжки кочення зовнішнього і 

внутрішнього кілець, різнорозмірності тіл кочення, частоти зміни жорсткості 

підшипника, частоти обертання кільця і сепаратора; амплітуди статичних 

переміщень [100]. Через періодичну зміну жорсткості будь-який дефект 

трибосистеми кочення обумовлює появу дискретного, теоретично нескінченного, 

спектру збурень. У радіальних і радіально-упорних підшипниках, при неповному 

контакті виникають ударні сили, що залежать від режимів руху тіл кочення. 

При обертанні внутрішнього кільця можливі наступні режими руху: 

а) обкатування внутрішнього кільця і тіл кочення з кутовою швидкістю ωс; 

б) кочення, при якому результуючий вектор радіального навантаження на 

підшипник R змінюється на певний кут; якщо при цьому число тіл кочення, що 

сприймають навантаження не менше двох, то переміщення внутрішнього кільця і 

кут φ змінюються відповідно зі зміною величини і напрямку вектора R; 

в) перевертання, при якому для деяких моментів часу навантаження 

сприймається одним тілом кочення. 

Положення внутрішнього кільця для випадку, коли навантаження 

сприймається одним тілом кочення, є нестійким, внаслідок чого кільце прагне 

зайняти більш стійке положення – контакт з максимальною кількістю тіл кочення. 

При цьому, напрямок руху перевертання залежить від напряму вектора R. На рис. 

1.1 показані можливі траєкторії внутрішнього кільця кулькопідшипника. 

Це сприяє утворенню коливань рухомих елементів трибосистем кочення та 

призводить до збільшення віброшвидкості та віброприскорення. 
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Під час приймальних операцій підшипників кочення, рівень вібрації 

контролюють у трьох частотних смугах: 50...300; 300...1800 і 1800...10000 Гц по 

вібраційній швидкості зовнішнього кільця, що не обертається, в ході обертання 

внутрішнього з частотою 25...30 с–1 [55, 68]. 

 
Рис. 1.1. Положення та траєкторія руху внутрішнього кільця кулькопідшипника 

 

В результаті літературного аналізу встановлено, що основними джерелами 

шуму в трибосистемах кочення є коливання рухомого кільця, які виникають під 

дією сил з боку тіл кочення, через геометричні неточності доріжок кілець, 

забруднень і інших дефектів [71, 100, 116]. Виходячи з цього, параметри 

віброшвидкості, віброприскорення і моменту обертання є показниками, що 

відображають стан і якість підшипників кочення. А методами підвищення 

експлуатаційних характеристик підшипників можуть бути: 

- покращення якості виготовлення робочих поверхонь тертя підшипників 

кочення; 

- підвищення точності виготовлення елементів конструкції; 

- максимально повне забезпечення чистоти трактів кочення. 
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1.2. Класифікація видів забруднень спряжених деталей трибоситем 

Під забрудненнями вузлів і механізмів розуміють тверді, рідкі й газоподібні 

речовини, що містяться в порожнинах деталей машин, робочих і технологічних 

середовищах (як рідинах, так і газах) і чинять негативну дію на їх технічні 

характеристики, функціональні можливості, надійність та ресурс роботи [72, 98]. 

Фізичні й хімічні властивості забруднень визначаються особливостями 

технології виготовлення, складання й випробувань вузлів і агрегатів, умовами 

використання, станом і властивостями технологічних і робочих середовищ, рівнем 

технологічної культури. Найбільш часто зустрічаються такі забруднення, як 

металеві частки (стружка, металевий пил від шліфування, продукти зношування), 

оксиди металів, компоненти шліфувальних паст, не вилучені залишки змащувально-

охолоджуючих рідин (ЗОР), розчинників, жирів, частки фарби, пил, продукти 

корозії, продукти розкладання робочих і технологічних рідин, мікроорганізми із 

продуктами їх життєдіяльності. Найбільш суттєвими властивостями забруднень, які 

необхідно враховувати при розробці технології й обладнання для їх видалення, є: 

фізичний стан і вид зв’язку забруднень з поверхнею, схильність компонентів 

забруднення до полімеризації, наявність у забрудненнях продуктів оксидування й 

корозії металів у суміші із твердими частками, гранулометричний склад забруднень, 

присутність у суміші забруднень атмосферного пилу [9, 83, 124]. 

Зв’язок забруднень із поверхнею може бути полярним або неполярним. 

Компоненти забруднення можуть мати схильність до полімеризації в умовах 

підвищених робочих температур. У результаті полімеризації на поверхні деталі 

утворюється твердий шар забруднень, що важко піддається видаленню. 

Полімеризація компонентів забруднень може відбуватися на поверхні деталей під 

час руху елементів конструкції, в змащувальному середовищі при високих 

температурах, в ході експлуатації при підвищених температурах. 

Суміш твердих забруднюючих часток малих розмірів із затверділими 

залишками мастил і робочих рідин відносяться до забруднень, які важко 

видаляються. Саме вони становлять найбільшу проблему у випадку потрапляння на 

робочі поверхні тракту кочення. 



 26 

Внаслідок старіння антикорозійних мастил можуть утворюватися 

конгломерати продуктів окислювання, корозії металів і сплавів, з яких виконані 

елементи конструкції, із частками забруднень [8]. У цьому випадку спостерігається 

схильність дрібних часток металів і мінералів до утворення груп забруднень, що 

характеризуються високою міцністю зчеплення між собою, та поверхнею, яка 

підлягає очищенню. Подібні забруднення мають велику вільну поверхню й активно 

адсорбують схильні до полімеризації мастильні речовини. Встановлено, що 

істотному збільшенню зчеплення забруднень із поверхнею, що підлягає очищенню, 

сприяють частки пилу з атмосфери. Визначення фізико-хімічної і гранулометричної 

структури забруднень допомагає встановити джерела їх виникнення, визначати 

вплив різних видів забруднень на надійність і ресурс роботи підшипників. Це 

дозволяє розробляти методи й засоби очищення, контролю забруднень, засоби й 

методи попередження наковичення забруднень. Крім того, лише наявність повної 

інформації про властивості забруднень дає можливість вибрати найбільш 

раціональні методи очищення трибовузлів кочення. 

До твердих забруднень відносяться металеві частки, що залишаються після 

технологічного оброблення деталей, їх складання, а також продукти зношування й 

руйнування елементів конструкції, продукти корозії (хімічні, електрохімічні і 

біологічні), атмосферний пил, продукти хімічних реакцій. Значна їх частина має 

високу твердість і стає причиною абразивного та гідроабразивного зношування, і 

скорочує ресурс підшипників. 

До рідких забруднень відноситься вода, що може в певній кількості 

перебувати в змащувальному середовищі, у вигляді емульсійної або вільної води [7], 

різного роду присадок, а також добавки поверхнево-активних речовин та інших 

несумісних з робочими й технологічними середовищами рідин. 

До газоподібних забруднень відноситься повітря і, зокрема, кисень, що 

призводить до інтенсифікації окисних процесів. Експлуатація машин в умовах 

підвищеної температури й вологості сприяє забрудненню робочих рідин на нафтовій 

основі мікроорганізмами й продуктами їх життєдіяльності, які можуть 

прискорювати процеси корозії. 
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Причинами появи забруднень можуть бути недостатньо ефективне очищення 

деталей у процесі їх виготовлення та складання. Залежно від того, як забруднення 

потрапляє у робочі порожнини деталей, розрізняють: 

1) вихідні забруднення, що присутні до початку роботи. Причина їх появи, 

недостатньо ефективне очищення елементів конструкції підшипників при 

виготовленні та неякісне складання. Для запобігання цього типу забруднень баки й 

резервуари для палива й мастил, трубопроводи, фільтри, шланги повинні перед 

монтажем піддаватися тонкому очищенню; 

2) забруднення, що утворюються внаслідок нормального зношування в 

процесі експлуатації, а також забруднення, що потрапляють під час обслуговування. 

Характер і кількість таких забруднень можуть змінюватися залежно від умов 

виготовлення й експлуатації. 

Початкові забруднення створюють умови для виникнення додаткової кількості 

забруднень в процесі роботи. Це призводить до прискорення зношування робочих 

поверхонь підшипників через механічне пошкодження та погіршення якості 

мастильних матеріалів (ММ). Початковий період роботи будь-якої машини чи 

агрегату є найважчим, оскільки пов’язаний із припрацюванням деталей, і 

призводить до утворення великої кількості забруднень металічної і неметалічної 

природи. У суміші реальних забруднень переважають дрібні частки, а їх розподіл по 

розмірах, як правило, підкоряється логарифмічному закону, що обумовлений 

логарифмічним законом розподілу розмірів часток при подрібненні твердих тіл. 

Для здійснення лабораторного гранулометричного аналізу масел і рідин, 

використовуються оптичні мікроскопи, що дозволяють виявити забруднення з 

розміром часток більше 10 мкм. Більш тонкий контроль, актуальний для 

прецизійних вузлів і механізмів, а також деяких мастил і рідин, відповідальних 

вузлів і агрегатів, фільтрування яких відбувається фільтрами на основі 

ефірцелюлози з тонкою однорідною структурою й з розміром пор 0,5±0,08 мкм [12, 

18]. 

Однак навіть використання таких способів не дозволяє виявити часток розміри 

яких менші від 1...2 мкм через їх проникнення у фільтрувальні пори. В процесі 
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фільтрування рідини частки подовженої форми, що перебувають у ній, схильні 

орієнтуватися в напрямку пор матеріалу фільтра, у результаті чого вони повністю 

або частково проникають у товщу фільтрувального матеріалу. 

 

1.3. Застосування спектрального аналізу для оцінки чистоти трибосистем 

кочення 

Спектральний аналіз періодичних та неперіодичних процесів здійснюється, в 

порівнянні зі спектрами відомих функцій. Нижче наведені спектри деяких 

практично важливих періодичних і неперіодичних процесів. 

Розглянемо знаходження спектру процесу f(t), який має вигляд серії 

прямокутних імпульсів висотою h і шириною 2ε, що повторюються з частотою ν 

імпульсів за секунду. Даний процес є періодичним з періодом Т (рис. 1.2, а). 

Період Т цієї функції зв’язаний зі значеннями циклічної ν та кругової ω0 

частот співвідношеннями: 

ν
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=T ; 
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2
ω
π

=T ; πνπω 22
0 ==

T
 

Розкладання в ряд Фур’є даної періодичної функції має вигляд [103, 115]: 
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   (1.1) 

Спектр цього процесу складається із окремих ліній, які знаходяться на відстані 

πνω 20 =  одна від однієї (рис. 1.2, б). Пунктиром показано лінію спектра, яка є 

неперервною функцією частоти 0ωω k=  і визначається залежністю: 

( ) ( )
ω
ωε

π
ωω sin0

0 ⋅=
hg  

 
Рис. 1.2. Періодична функція серії прямокутних імпульсів (а) та її спектр (б) 
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Розглянемо функцію нескінченного періоду, у вигляді ізольованого 

одиничного прямокутного імпульсу (рис. 1.3, а). 

 
Рис. 1.3. Одиничний прямокутний імпульс (а) та його спектр (б) у вигляді 

неперервної кривої 

 

Функцію одиничного імпульсу можна вважати окремим випадком серії 

імпульсів, коли Т ∞→ . Значення базової частоти 0→ω  і розклад у ряд Фур’є даної 

функції має вигляд: 

( ) ( )∫
+∞

∞−

⋅= ωω
π
ε ω deGhtf tj     (1.2) 

Спектральна функція G(ω), що входить в (1.2), відповідає процесу 

нескінченного періоду у вигляді одиничного прямокутного імпульсу. Вона є 

дійсною функцією частоти (рис. 1.3, б): 

( )
ω
ωε

π
ω sin

⋅=
hG      (1.3) 

Таким чином, серія прямокутних імпульсів (рис. 1.2, а), як періодична функція 

має лінійний спектр, а один ізольований імпульс (рис. 1.3, а), як функція 

нескінченного періоду має неперервний спектр. Збільшимо амплітуду одиничного 

імпульсу h ∞→ , одночасно зменшивши його ширину 02 →ε  за умови, що площа 

імпульсу 12 =εh . Імпульс при цьому буде відповідати одиничній імпульсній функції 

( )tδ . Спектр цього імпульсу знайдемо шляхом граничного переходу в формулі (1.3): 
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   (1.4) 

Одиничний імпульс у вигляді δ-функції та його спектральна функція наведені 

на рис. 1.4. 



 30 

 
Рис. 1.4. Одинична імпульсна функція (а) та її спектральна функція (б) 

 

Таким чином, спектральна функція процесу у вигляді одиничної імпульсної функції 

є дійсною постійною величиною ( )
π

ω
2
1

=G , що не залежить від частоти.  

Спектр розповсюджується на всю область частот від ∞−  до ∞+ . Розглянемо 

пакет нескінченно наближених імпульсів нескінченно малої ширини, але 

нескінченно великої амплітуди (рис. 1.5, а). Для даного пакету імпульсів період між 

імпульсами ∞→T , тому ∞→0ω . Із формули (1.2) з врахуванням того, що 12 =εh , 

випливає, що максимальне значення амплітуди гармоніки має вигляд: 

∞==
π
ωω

π
ε 0

0
2h  

тобто спектр представляє собою одну лінію нескінченної висоти. Вона відповідає δ-

функції, тобто G(ω) = δ(ω) (рис. 1.5, б). 

Розглянемо функцію нескінченного періоду, яка визначається залежністю: 

( )
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Рис. 1.5. Процес у вигляді пакету нескінченно близьких одиничних імпульсних 

функцій (а) та його спектр у вигляді одиничної імпульсної функції (б) 
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Графік даної функції наведено на рис. 1.6, а. 

 
Рис. 1.6. Неперіодична функція (а) та її комплексний спектр (б) 

 

Дана функція має нескінченний період і тому її спектр є неперервним. Спектр 

даної функції є комплексною величиною і має вигляд функції дійсного аргументу 

частоти ω. 
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Спектральна функція (1.6) включає дійсну та уявну складові, які відповідають: 

( )[ ] 222
1Re

ωβ
β

π
ω

+
⋅−=jG ; ( )[ ] 222

1Im
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ω
π

ω
+

⋅−=jG    (1.7) 

Дійсна та уявна складові спектра (1.7) наведені на рис. 1.6, б. Для 

спектрального аналізу даної функції можна використати спектр у вигляді квадрату 

модуля спектральної функції G(jω), а саме залежності |G(jω)| від частоти. Ця 

залежність має вигляд: 

( ) ( )[ ] ( )[ ] 222
222 1

4
1ImRe

βωπ
ω

+
=+= GGG    (1.8) 

Даний спектр відрізняється від спектра дійсної частини Re[G(jω)] масштабом 

осі ординат. 

Спектральна функція G(jω) має певні недоліки і тому при спектральному 

аналізі процесів часто використовується інша спектральна характеристика процесу. 

Візьмемо квадрат модуля |G(jω)|2 спектральної функції G(jω) і виконаємо 

інтегрування всіх частот ω від ∞−  до ∞+ . Враховуючи, що квадрат модуля 
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( ) ( ) ( )ωωω jGjGjG −⋅=2 , отримаємо: 

( ) ( ) ( )∫ ∫
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−⋅= ωωωωω djGjGdjG 2    (1.9) 

В цю формулу підставимо значення G(jω) згідно (1.8). Відповідно знайдемо: 
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Змінимо в правій частині цієї залежності порядок інтегрування: 
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Враховуючи формулу (1.3) із (1.11), одержимо: 
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З цієї залежності одержимо формулу Релея [42, 118], яка відповідає 

енергетичній формі інтегралу Фур’є: 

 ( ) ( )[ ]∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−

= ττωωπ dfdjG 222    (1.13) 

Права частина формули (1.13) представляє собою величину, пропорційну 

енергії процесу f(t). 

Для більшості фізичних процесів енергія за нескінченний інтервал часу 

дорівнює нескінченності. Тому замість енергії використовують середню потужність 

процесу f(t), а саме: 
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де ( )[ ]2tf  являє собою середній квадрат значення процесу. 

Взявши середні значення в часі для обох частин формули (1.13), знайдемо: 
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Введемо позначення: 
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Дійсна функція S(ω) параметра ω має назву – спектральної щільності 

потужності процесу, що визначається залежністю f(t) [81, 113]. 

Спектральна щільність потужності пов’язана із середнім квадратом процесу 

інтегральною залежністю: 

( ) ( )[ ]∫
+∞

∞−

=
2

2
1 tfdS ωω
π

    (1.17) 

Спектральна щільність потужності дає кількісну характеристику розподілу 

потужності процесу по гармоніках у всьому частотному діапазоні. Формула (1.16) є 

узагальненням залежності (1.16) у випадку функції нескінченного періоду. 

Застосування спектральної щільності потужності є зручним методом 

спектрального аналізу процесів, зокрема, вона використовується для спектрального 

аналізу випадкових процесів [94, 98]. 

 
Рис. 1.7. Стаціонарний випадковий процес (а), його кореляційна функція (б) та 

спектральна густина потужності процесу (в) 
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Розглянемо застосування спектральної щільності потужності для 

спектрального аналізу стаціонарного випадкового процесу. Такі випадкові процеси 

відбуваються приблизно однаково та мають вигляд неперервних випадкових 

коливань відносно певного середнього значення, причому ні зовнішній вигляд 

коливань, ні їх амплітуда не виявляють суттєвих змін з часом (рис. 1.7, a). 

Кожний стаціонарний випадковий процес можна розглядати, як нескінченно 

довгий. Початок відліку часу для такого процесу не має значення. Для 

стаціонарного випадкового процесу всі статистичні характеристики не залежать від 

часу, зокрема, математичне сподівання та дисперсія: 

( ) consttm =ϕ   ( ) constt =2
ϕσ  

Випадковий процес φ(t) (рис. 1.7, а) характеризується кореляційною функцією 

R(τ), яка є математичним сподівання добутку значень процесу: 

( ) ( ) ( )[ ]τϕϕτ +⋅= •• ttMR  

Кореляційна функція є дійсною парною затухаючою функцією аргументу τ 

(рис. 1.7, б). 

 

1.4. Методи видалення забруднень з функціональних поверхонь дотичних 

деталей, сучасний стан та перспективи 

Очищення підшипників кочення являє собою сукупність складних фізико-

хімічних і механічних процесів, ефективність яких залежить від властивостей 

миючого середовища, розміру часток, властивостей і характеру забруднень, 

технологічних режимів очищення, конструктивних особливостей деталей, агрегатів і 

систем, що підлягають очищенню . 

Тривалість процесу очищення деталей, агрегатів і систем сучасних машин в 

цілому, залежно від складності та класу точності, досягає 10…15% від загальних 

витрат часу на їх виготовлення й складання [5, 73, 104]. Отже, вибір миючого 

середовища, способу й режимів очищення є одним з найважливіших етапів у 

технологічному процесі виготовлення будь-яких агрегатів. Забруднення металевих 

поверхонь у вигляді плівок, твердих часток, мастил можуть бути вилучені в 

результаті механічного впливу, розчинення або хімічної реакції. Має місце 
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використання комбінованих методів [6, 63, 96]. 

Процес очищення робочих поверхонь підшипників кочення, як і усіх деталей 

та агрегатів, машин і механізмів умовно розділяють на наступні етапи:  

– відрив часток з поверхонь та їх зважування потоком рідини; 

– транспортування часток забруднення із зони очищення до фільтруючих 

пристроїв; 

– фільтрування миючої рідини. 

Оптимальні параметри гідродинамічного потоку при очищенні металевої 

поверхні деталі потоком миючої рідини визначають виходячи з аналізу 

гідродинамічної взаємодії миючої рідини із частками забруднень, а також на 

підставі результатів експериментальних досліджень [24, 41, 91]. 

Тверді частки забруднень можна відокремити від рідини механічно або за 

допомогою силових полів. У першому випадку застосовуються фільтри різного 

типу, у другому – частки забруднень видаляються з рідини під впливом сил 

відцентрового, магнітного, електричного або іншого поля. Існують також 

комбіновані пристрої, які використовують  перший і другий методи. 

Використання гравітації для видалення з миючої рідини часток забруднень 

при невеликому їх розмірі не ефективне, що підтверджено результатами 

експериментів, осадження дрібних часток розміром менш 10 мкм у гравітаційному 

полі, навіть при невеликій висоті стовпа рідини, може тривати кілька діб. Швидкість 

осадження часток і ефективність очищення можуть бути на порядок у випадку 

використання для очищення рідини відцентрової сили [44, 46, 54]. 

Спосіб газорідинного промивання з подачею газу в імпульсному режимі 

використовується на агрегатних заводах при очищенні корпусних деталей агрегатів, 

підшипників, трубопроводів. Він дозволяє в 2…3 рази зменшити тривалість 

очищення виробів порівняно з прокачуванням однорідним сталим потоком миючої 

рідини. До недоліків способу можна віднести труднощі керування в необхідних 

межах змінними гідродинамічними параметрами потоку, велика витрата азоту 

(близько 10 кг/год), необхідність його відділення для забезпечення безкавітаційного 

режиму роботи насосів, а також негативний вплив газу на фізико-хімічні властивості 
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й стабільність миючої рідини. 

Найпоширенішим способом видалення забруднень з поверхонь підшипників 

кочення, відповідальних деталей плунжерних пар розподільників, клапанів, дроселів 

і інших регулюючих пристроїв є ультразвукове очищення, яке перевершує по 

ефективності вищенаведені методи. Його принцип дії полягає в створенні в миючій 

рідині ультразвукових коливань, які призводять до виникнення кавітації на 

поверхнях предметів, що очищуються. Недоліки методу – обмеженість розмірів 

деталей, що очищають, труднощі забезпечення ефективного відводу забруднень із 

зони очищення, можливість за певних умов кавітаційного ушкодження деталей. На 

сьогоднішній день цей метод знайшов найбільше поширення для очищення 

підшипників кочення як на виробництві, так і в експлуатації. 

Отже, сьогодні існує велика кількість методів та способів видалення 

забруднень, що базуються на використанні хімічно та фізично активних речовин, 

ультразвуку. Але навіть найбільш сучасні методи є практично універсальними і не 

враховують особливості конструкції підшипників кочення та їх складність 

конструкції зі значною кількістю каналів складного перерізу. 

Найбільший негативний вплив на якість очищення чинить складність 

конструкції трибовузлів кочення, що призводить до перекривання значної площі (від 

30 до 90%) робочих поверхонь елементами конструкції (кільця, сепаратори, тіла 

кочення). Це явище спостерігається практично у всіх типах підшипників кочення, 

навіть безсепараторних. 

Також значну проблему складає те, що практично всі існуючі методи й 

способи очищення підшипників, як, наприклад [95, 96], найпоширеніший і найбільш 

ефективний на сьогоднішній день ультразвуковий метод, використовують 

активуючу дію коливань, які в силу конструкції обладнання для очищення мають 

однонаправлений вектор дії й значну анізотропію поширення в миючому 

середовищі. 

Малий переріз щілин між елементами конструкції майже всіх типів 

підшипників кочення [42, 74, 93, 106], тонкі канали порожнин складного профілю, 

що є характерними для підшипників кочення та взаємне перекриття робочих 
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поверхонь через особливості конструкції формують унікальний комплекс проблем, 

вирішення яких потребує особливого підходу. 

В результаті експерименту встановлено, що повторне очищення 

ультразвуковим методом кулькопідшипників з герметичної упаковки (тобто 

підшипника, що пройшов всі стадії промислового очищення) виявило не повне 

видалення забруднень (Додаток Б). Ці частки різної природи та розміру негативно 

впливають на експлуатаційні характеристики. Очищення миючого середовища від 

забруднень теж має суттєві труднощі [53, 125]. 

Причина цього полягає в тому, що навіть застосування новітніх 

фільтрувальних елементів для затримання часток забруднень не дозволяє ефективно 

відфільтрувати частки розміром менш 1 мкм через їх проникнення крізь 

фільтрувальні пори [41]. Під час фільтрування рідини частки подовженої форми 

схильні орієнтуватися віссю найбільшого розміру по напрямку пор 

фільтроматеріалу, у результаті чого такі забруднення повністю або частково 

проникають через товщу фільтрувального матеріалу [48, 64, 67, 114]. 

Слід також зазначити, що практично не знайдено літературних джерел, де 

приділяється увага видаленню забруднень саме з урахуванням особливостей 

конструкції підшипників. Враховуючи необхідність забезпечення для прецизійної 

техніки (до якої відноситься і авіаційна промисловість) високих експлуатаційних 

характеристик та надійності можна назвати проблему забезпечення промислової 

чистоти підшипників кочення актуальною. 

 

1.5. Висновки по розділу 

Найбільш ефективним та інформативним методом дослідження стану та якості 

трибосистем кочення порівняно з контролем температури, стану змащувального 

матеріалу, енергетичних втрат (моменти тертя), оптичним дослідженням тощо, є 

віброакустичний, оскільки він дозволяє діагностувати практично всі види дефектів 

виготовлення й експлуатації. Спираючись на проведений літературний аналіз, 

можна зробити висновок, що проблема видалення забруднень з трибосистем 

кочення, на сьогодні є актуальною, оскільки питанню забезпечення промислової 
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чистоти машин і механізмів не приділялося належної уваги. Це призводило до 

недостатньо повного розуміння механізму очищення трибосистем і не дозволяло 

досягнути необхідної якості під час застосування відомих методів. Провівши аналіз 

стану проблеми можна зробити висновок, що для істотного підвищення 

ефективності існуючих методів необхідно: 

1. Забезпечити примусове взаємне переміщення елементів конструкції 

підшипників кочення в процесі очищення. Це дозволить відкрити доступ до більшої 

площі робочих поверхонь, які перебувають у «тіні» елементів конструкції відносно 

активуючих сил, що використовуються в процесі очищення. Такий підхід дозволить 

істотно (більш, ніж на 60%) підвищити площу поверхні, яка може бути очищена, що 

позитивно вплине на ефективність методу в цілому. 

2. Змінити конструкцію стендів очищення таким чином, щоб уникнути 

одновекторної дії активуючих і руйнуючих забруднення полів і сил, що нівелюють 

вплив анізотропії їх розповсюдження в миючому середовищі й скоротить 

необхідний для очищення час. 

3. Використати для видалення часток забруднень феромагнітної природи 

джерело зовнішнього магнітного поля, бажано імпульсне або «біжуче», оскільки, як 

показали результати літературних досліджень, на межах доменів існують поля, які 

раніше не враховувались і складову яких в утримані такого роду забруднень можна 

подолати лише використанням зовнішніх магнітних полів. 

4. Віддавати перевагу фільтрації робочої рідини силовими полями 

(магнітними, відцентровими) з відстійниками для відфільтрованих забруднень, що 

дозволить уникнути застосування дорогих мембранних і щілинних фільтрів тонкого 

й особливо тонкого очищення та істотно підвищить швидкість, надійність і 

ефективність роботи трибосистем в цілому. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ВІБРОАКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДШИПНИКІВ 

КОЧЕННЯ З МЕТОЮ ОЦІНКИ ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ 

 

2.1. Способи визначення стану опор кочення шляхом аналізу їх 

частотного спектру 

Для діагностування підшипників використовують параметри, що 

характеризують стан як окремого підшипника, так і всіх підшипникових опор у 

виробі: дані про температуру, стан змащення, енергетичні втрати (моменти тертя), 

віброакустичні характеристики тощо [50, 79, 94, 118]. 

Певні дефекти підшипникових вузлів впливають безпосередньо на 

температурний стан, однак визначення типу дефекту за такою методикою 

недостатньо ефективне і має слабку кореляцію [61, 79]. Стан мастильного матеріалу 

та його склад змінюється в процесі роботи трибовузлів внаслідок природного 

зношування та потрапляння продуктів зношування, що утворюються під час тертя. 

Шляхом контролю зміни складу мастила можна відстежувати зношування в 

підшипниках, але не можна виявити дефекти початкового стану. Крім того, значні 

зміни в змащувальному середовищі відбуваються тоді, коли починається стадія 

інтенсивного зношування [71, 106]. Таким чином, цей метод є непридатним для 

діагностування і диференціювання початкових дефектів трибосистем кочення. 

Дефекти підшипників впливають на величину й характер зміни моменту тертя. 

У результаті статистичної обробки експериментальних даних можуть бути отримані 

співвідношення, що дозволяють проводити дефектоскопічний аналіз трибосистем 

кочення, але цей метод має ряд істотних недоліків: для встановлення кореляційного 

зв’язку необхідно проводити великі статистичні дослідження; виконується тільки 

якісна діагностика (кількісні характеристики дефектів визначити неможливо). 

В повному обсязі встановити характер дефектів зібраних трибосистем кочення 

не дозволяє жоден з наведених методів. Але ці недоліки можуть бути усунені у 

випадку використання методів віброакустичної діагностики, що висвітлено в 
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роботах [49, 94, 101, 116, 117], де показано їх переваги. Такий результат досягається 

шляхом використання в якості інформативних сигналів власної вібрації або шуму 

підшипника. Цей метод контролю відноситься до неруйнівних, дозволяє проводити 

оцінку без розбирання об’єкту дослідження, а також дає змогу діагностувати 

практично всі види дефектів виготовлення, збирання та експлуатації. 

 

2.2 Причини появи шумів та вібрацій в процесі функціонування 

спряжених поверхонь тіл кочення підшипникових опор 

Розглянемо залежність вібрації підшипникових опор від геометрії та стану 

функціональних поверхонь, включаючи високочастотні складові спектру, а також 

методи і засоби її оцінки. 

В процесі функціонування підшипникового вузла в цілому та деталей 

підшипника зокрема відбувається одночасна взаємодія відхилень на поверхнях 

кочення обох кілець та тіл кочення, що викликає коливання деталей підшипника, 

тобто його вібрації [122]. Переміщення деталей підшипника описується 

періодичною функцією і вигляді ряду Фур’є, яка складається з простих гармонічних 

коливань з круговими частотами кратними основній [103]: 

∑
=

=

++=
ki

i
ii itaatS

1
0 )cos()( ϕω ,     (2.1) 

де )(tS  – значення переміщення зовнішнього кільця в момент t, мкм; а0 – середнє 

значення функції )(tS  за період, мкм; аі – амплітуда коливань, мкм; ω=2πf – основна 

кутова частота складного коливання, рад/с, де f – основна частота періодичного 

коливання, Гц; і – номер гармонічної складової; iϕ  – початкова фаза коливань, рад. 

Гармонічний аналіз процесів механічних систем дозволяє вирішити ряд 

практично важливих задач математичного моделювання. Під гармонічним аналізом 

динамічного процесу мають на увазі знаходження складових ряду Фур’є, який 

описує цей процес. Це відповідає розкладу процесу на суму гармонічних складових. 

Розглянемо фізичну інтерпретацію складових ряду стосовно аналізу процесів та 

систем механіки при виготовленні кілець підшипників [82]. Досліджувані механічні 
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системи включають циліндричні тіла обертання. Всі силові та геометричні 

параметри, які діють на дані тіла, мають циклічну дію з періодом 2π. 

Ряд Фур’є, що описує контур функціональної поверхні, має вигляд: 

( ) ( )∑
∞

=

++=
1

0
0 sin

2 k
kk kAaR ψϕϕ     (2.2) 

де ао – деяке постійне значення радіуса-вектора; k – номер гармоніки; Ak – амплітуда 

k-ї гармоніки; Φ0k – початкова фаза гармоніки. 

Для отримання нульової гармоніки припустимо, що а0 = 0, отже: 

( ) constdRaR ====
22

0
0

0ϕ . 

Таким чином, нульова гармоніка описує ідеальне коло, що немає жодних 

додаткових відхилень і являється базовою величиною. Розглянемо відхилення 

контуру L від базового кола: 

( ) ( ) ( )∑
∞

=

+⋅=−=
1

00 sin
k

kk kARR ψϕϕϕδ    (2.3) 

Для першої гармоніки розкладу (k = 1) відхилення контуру L від базового кола 

відповідає залежності: 

( ) ( )0111 sin ψϕϕδ += A     (2.4) 

Виконаємо аналіз параметрів, які визначають першу гармоніку розкладу. Із 

формули (2.4) випливає, що: 

πψϕ ;001 =+ . 

Відповідно кутові координати, при яких функція ( )ϕδ1 , визначена формулою 

(2.4), приймає нульові значення: 

01010 ;0 ψπψϕϕ −=−==  

Таким чином, кожна гармоніка має конкретний фізичний зміст. Перша 

гармоніка визначає ексцентричність контуру, друга – його овальність. Наступні 

гармоніки визначають хвилястість чи огранку контуру по числу граней, яке 

дорівнює номеру гармоніки. 

Аналізуючи окремі деталі підшипника зрозуміло, що гармоніки більш високих 

порядків відповідають відхиленням форми функціональних поверхонь, хвилястості 
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шорсткості тощо. Однак, аналіз функціонування підшипникового вузла містить 

значну кількість гармонік як першого порядку, так і високих порядків, які 

характеризують не лише особливості функціональних поверхонь, а й якість 

виконання технологічних процесів складання підшипника та монтажу його у 

підшипниковий вузол (потрапляння пилу та бруду під час складання, використання 

мастильних матеріалів низької якості, низька точність монтажу підшипникового 

вузла). 

Порівняно простими є процеси, складені із довільного числа гармонічних 

функцій одного періоду. Ці процеси мають період, який відповідає періоду кожної 

складової гармонічної функції. В загальному вигляді сума кількох синусоїд одного 

періоду являє собою одну синусоїду: 

( ) ( )∑ +⋅=+⋅
i

i xAxA 001 sinsin ϕωψω  

де iA  – амплітуда і-тої гармоніки; i0ψ  – початкова фаза і-тої гармоніки; А – 

амплітуда результуючої гармоніки; 0ψ  – початкова фаза результуючої гармоніки. 

Застосування спектрального аналізу під час дослідження функціонування 

трибосистем кочення дає можливість спрогнозувати причини походження вібрацій 

підшипникових вузлів у вигляді графічного представлення періодичної функції у 

ряд Фур’є, як лінійного спектру (рис. 2.1). Для періодичної функції з періодом 2π її 

розклад в ряд Фур’є має вигляд: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑
∞

=

∞

=

+⋅+=⋅+⋅+⋅+=
1 1

00 sin
2

sinsincos
2 k k

kkkkk kxAakxbkxbkxaaxf ψ  (2.5) 

де амплітуди Ak; і початкові фази kψ ; зв’язані з відповідними коефіцієнтами ряду 

Фур’є ak і bk: 

22
kkk baA +=  ;  

k

k
k b

aarctg=ψ     (2.6) 

Цей спектр називається дискретним, тому що він складається із нескінченної 

кількості ліній, кожна з яких відповідає коефіцієнту ряду з номером k. Графічна 

інтерпретація ряду Фур’є є ефективним засобом аналізу вібраційних процесів. За 

значеннями коефіцієнтів (спектра) можна зробити висновок про те, із яких 

гармонічних функцій складається процес. 
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Рис. 2.1. Графічне зображення коефіцієнтів (спектр) ряду Фур’є для функції з 

періодом 2π а) спектр коефіцієнтів ряду ak; б) спектр коефіцієнтів ряду bk 

 

Спектр дозволяє виявити головні гармоніки. Наприклад, розглянемо спектр 

процесу, який має ізольований викид при k = 5. Значення амплітуди при k = 5 

набагато перевищує сусідні значення коефіцієнтів (рис. 2.2). Аналіз спектру показує, 

що процес має головну гармоніку з номером k = 5. Відповідно можна зробити 

висновок, що процес включає основну гармонічну складову виду f(x) = a5cos5x. 

 
Рис. 2.2. Дискретний спектр коефіцієнтів ряду Фур’є, який виявляє головну 

косинусну гармоніку процесу a5cos5x з номером k = 5: а) спектр коефіцієнтів аk; б) 

спектр коефіцієнтів bk 

 

Спектри, наведені на рис. 2.1 і 2.2, незручні у використанні. Більш 

ефективними для аналізу є зображення амплітуд і початкових фаз окремих гармонік, 

визначених формулами (2.6). Спектр такого вигляду для періодичної функції з 

періодом 2π наведено на рис. 2.3. 

Дискретні спектри використовуються для рядів Фур’є, складених для функцій 
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довільного періоду. Для функції з періодом Т з базовим значенням частоти 
T
πω 2

0 =  

розклад в ряд Фур’є подано у формі: 
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0 sin
2

sincos
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k xkAaxkbxkaaxf ψωωω  (2.7) 

Графічна інтерпретація даного ряду здійснюється зображенням коефіцієнтів 

аk, bk в функції частоти 0ωω k= . Зображення коефіцієнтів представляє собою 

лінійний спектр. На рис. 2.4 наведено приклад зображення коефіцієнтів ряду 

(спектр) в залежності від частоти 0ωω k= . 

 
Рис. 2.3. Спектр амплітуд (а) і початкових фаз (б) розкладу в ряд Фур’є періодичної 

функції з періодом 2π 

 
Рис. 2.4. Графічне зображення коефіцієнтів (спектр) ряду Фур’є для функції 

довільного періоду 
0

2
ω
π

=T  а) спектр коефіцієнтів ak; б) спектр коефіцієнтів bk 

 

Наявність двох графіків для опису спектра функції довільного періоду має 

певні незручності. Тому використовується графічне зображення (спектр) амплітуд і 

початкових фаз гармонік. Для функції довільного періоду так, як і для функції з 
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періодом 2π, одержимо лінійчасті спектри амплітуд і початкових фаз гармонік (рис. 

2.5). 

Значення початкових фаз (рис. 2.5, б) визначене з точністю до постійного 

доданка 2π. Часто значення початкових фаз не є суттєвими. Більш важливим є 

значення амплітуд. Тому на практиці використовується графік (рис. 2.5, а), який 

зображує сукупність амплітуд (спектр амплітуд) гармонік ряду Фур’є. 

 
Рис. 2.5. Лінійчасті спектри амплітуд (а) і початкових фаз (б) періодичної функції 

довільного періоду 
0

2
ω
π

=T  

 

Спектр функції f(t) дає зручний засіб аналізу функції по розкладу цієї функції 

в ряд Фур’є. Він застосовується в різних видах. Разом зі спектром амплітуд 

використовують спектр квадратів амплітуд. Даний спектр більш зручний у 

використанні, тому що графіки ліній знаходяться в додатній напівплощині системи 

координат. Вибір виду спектра здійснюється із умов зручності аналізу процесу. 

Використовують також зображення амплітуд (спектр) для ряду Фур’є в 

комплексній формі. Розглянемо ряд Фур’є в комплексній формі для функції 

довільного періоду
0

2
ω
π

=T : 

( ) ∑
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−∞=

=
k

xjkm
kecxf 0     (2.8) 

Для цього ряду зручне графічне зображення амплітуд сk. Враховуючи, що 

коефіцієнти ряду з додатними та від’ємними номерами є комплексно спряженими 

величинами, а саме: 

( )kkk jbac +=− 2
1 ;  

2
0

0
ac = ;  ( )kkk jbac −=+ 2

1 ; kk cc +− =  

Звідси: 
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kk cc −= ReRe , kk cc −−= ImIm  

тобто дійсні частини коефіцієнтів сk не змінюються при зміні знаку частоти. 

Відповідно, при графічному зображенні складових коефіцієнтів сk отримаємо 

симетричне зображення дійсних частин коефіцієнтів і кососиметричне зображення 

уявних частин коефіцієнтів (рис. 2.6). 

Враховуючи симетрію графіків, звичайно розглядають лише їх праві частини, 

що охоплюють додатну смугу частот ∞≤≤ω0 . 

 
Рис. 2.6. Спектри дійсних (а) та уявних (б) частин коефіцієнтів сk ряду Фур’є в 

комплексній формі 

 

Використання двох графіків незручне, тому їх об’єднують, зображаючи 

модулі коефіцієнтів: 

22
1 22 k

kkk
Abac =+=  

З метою спрощення обчислень звичайно застосовують зображення значень 

квадратів модулів комплексних коефіцієнтів ряду 

( )
44

1 2
222 k
kkk

Abac =+=  

Зображення значень модулів коефіцієнтів ряду Фур’є в комплексній формі 

утворює діаграму, яка інтерпретує спектр модулів (квадратів модулів) комплексних 

чисел ck. Спектр (рис. 2.7) охоплює всю область частот 0ωω k=  від ∞−  до ∞+ . 
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Спектр є симетричним відносно нульового значення частоти, він відповідає 

періодичній функції з періодом Т. Середній квадрат функції f(x) дорівнює сумі 

квадратів модулів коефіцієнтів: 
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−∞=

∞

=

++===
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2/ 1

222
0

222

2
1

4
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T k k
kkk baacdtf

T
xf τ   (2.9) 

 
Рис. 2.7. Графічне зображення квадратів модулів коефіцієнтів сk ряду Фур’є в 

комплексній формі, яке є спектром періодичної функції з періодом Т 

 

Графічне зображення розкладу функції в ряд Фур’є використовується для 

функцій довільного періоду, в тому числі нескінченно великого періоду. Розглянемо 

функцію з нескінченним періодом Т ∞→ . При цьому базове значення частоти 00 →ω  

означає, що лінії спектра розташовані нескінченно близько одна від одної та 

зливаються в одну фігуру, яка утворює неперервний спектр. Введення неперервного 

спектра здійснюється шляхом граничного переходу для розкладу Фур’є в 

комплексній формі, тому довільна неперіодична функція f(t) записується у вигляді: 

( ) ( )∫
+∞

∞−

⋅= ωω ω dejGxf tj     (2.10) 

Ця функція є комплексним спектром функції f(t). Функцію G(jω) називають 

спектральною функцією розкладу функціональної залежності f(t) в ряд Фур’є. 

Спектральна функція зображується в функції частоти і утворюється неперервний 

спектр функціональної залежності f(t). Спектральна функція G(jω) з точністю до 

множника відповідає перетворенню Фур’є C(jω) (прямому) функції f(t) [8]: 

( ) ( )∫
+∞

∞−

−⋅= dtetfjC tjω

π
ω

2
1     (2.11) 

Відповідно зворотне перетворення Фур’є визначає функцію f(t) через її 

перетворення Фур’є: 
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( ) ( )∫
+∞

∞−

⋅= ωω
π

ω dejCtf tj

2
1     (2.12) 

Знаходження прямого і зворотного перетворення Фур’є здійснюється різними 

методами [45, 98, 108, 118]. Зокрема, перетворення знаходяться безпосереднім 

обчисленням інтегралів за формулами (2.11), (2.12) або з використанням таблиць 

[91, 102]. 

 

2.3. Спектральний аналіз функціонування трибосистем кочення 

Проблема попередження забруднень виникла й проявилася в авіаційній і 

ракетній техніці, через широке використання в цій галузі техніки гідравлічних 

систем керування, які характеризуються високою точністю позиціонування, малими 

робочими зазорами й високою швидкодією. Ці властивості гідравлічних систем, що 

працюють в автоматичному режимі, досягалися за рахунок застосування 

прецизійних приладів, зазори в плунжерних парах яких мають розмір порядку 

декількох мікронів. Прилади, що працюють при високому тиску робочої рідини, 

виявилися особливо чутливими до різного роду забруднень. 

Забруднення механізмів приводить до збитків пов’язаних з їх передчасним 

виходом їх з ладу. Останнім часом тенденції зростання робочих тисків у системах і 

енергонавантаження машин в авіаційній і ракетній техніці, постійна мініатюризація 

вузлів поширилися на всі галузі машинобудування, що дозволило створювати 

машини з більш високими експлуатаційними характеристиками, однак значно 

підвищило чутливість до забруднень та якості виготовлення та складання. Таким 

чином, прогресивна тенденція розвитку машинобудування змушує вести боротьбу із 

забрудненням машин, трибовузлів кочення, робочих і технологічних рідин [44]. 

Вібрація й шум у підшипниках, які мають дефекти та забруднення на 

внутрішніх кільцях, у кількісному відношенні проявляються більшою мірою, ніж 

при наявності тих же дефектів на зовнішніх кільцях [78]. Це пояснюється тим, що 

кільце яке обертається створює полігармонічну вібрацію, на відміну від 

моногармонічної вібрації стаціонарного кільця. 

Збільшення амплітуди нерівностей (що найбільш характерно для забруднень 
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робочих поверхонь деталей підшипника) на доріжках кочення кілець зростає не 

тільки рівень власної вібрації й шуму підшипників, але й змінюються їхні 

амплітудно-частотні характеристики. Таким чином, амплітуди, наприклад, частот 

1,0; 2,2; 3,8 кГц у спектрах вібрації й шуму (рис. 2.8) різко зростають. Геометричні 

аномалії на доріжках кочення кілець підшипників впливають на сили, що діють із 

боку тіл кочення на сепаратор. Так, у кулькопідшипниках при відсутності дефектів 

сила, що діє з боку кульки на сепаратор, становить 0,03…0,05 Н, а при наявності 

хвилястості кілець вона збільшується в 15-20 разів [100]. 

 
а)      б) 

Рис. 2.8. Вплив овальності доріжок кочення зовнішніх кілець підшипнику 6023 при 

значеннях нерівностей при  – r1δ = 0,2 мкм і  – r1δ = 2 мкм (штрихові лінії):  а – 

на спектр вібрації;  б – на спектр шуму 

 

Дефекти одного підшипника впливають на зміну віброакустичних процесів в 

інших підшипниках, які використовуються у виробі [86]. При наявності 

нерівномірностей на робочих поверхнях елементів підшипників  власна вібрація й 

шум приладів, механізмів і пристроїв в 5…8 разів більші, ніж при їх відсутності. 

Зі збільшенням частоти обертання, незалежно від форми й розмірів дефектів 

кілець, рівень вібрації, шуму й зусилля, що діють між тілами кочення й 

сепаратором, зростають (рис. 2.9, а). При цьому змінюються не тільки рівні вібрації 

й шуму, але й спектри. Так, наприклад, частоти, що відповідають дефектам 

зовнішнього кільця підшипника (рис. 2.9, б – рис. 2.9, д) зі збільшенням частоти 

обертання підшипника прямують у високочастотну область [100]. 
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а) 

     
б)       в) 

     
г)       д) 

Рис. 2.9. Вплив частоти обертання кілець кулькопідшипника 1006095: 

а – на рівні вібрації (крива 1) і сили (крива 2), що діє між кулькою і сепаратором; б – 

д на спектри шуму відповідно при n = 6, 18, 30, 60 тис. об/хв. 

 

Зі збільшенням в’язкості й об’єму змащення, що входять у трибосистеми 

кочення, власна вібрація й шум підшипників зменшуються (рис. 2.10 а, б), що 

пояснюється демпфуванням коливань його елементів, але момент тертя та 

коефіцієнт корисної дії (ККД) підшипника при цьому падає [60]. Для мінімізації 

власної вібрації й шуму в радіальних кулькопідшипниках радіальний зазор не 

повинен перевищувати 10 мкм [52, 93]. При такій точності виготовлення навіть 

незначне забруднення робочих поверхонь суттєво погіршує експлуатаційні 

властивості. Збільшення числа тіл кочення приводить до зменшення амплітуд 

змінних складових жорсткості й навантажень. 
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а)       б) 

Рис. 2.10. Змінення рівня вібрації і шуму в залежності: від об’єму змащувального 

середовища ВНИИНП (а); від в’язкості змащувального середовища (б): 1 – осьової 

вібрації, 2 – радіальної вібрації, 3 – шуму 

 

При цьому спектр збурень прямує в більш високочастотну область і залежно 

від розташування частот збурень відносно резонансних частот може покращувати 

або погіршувати віброакустичні характеристики підшипників. 

Радіальне й осьове навантаження по-різному впливають на віброакустичні 

характеристики в підшипниках. Зі збільшенням осьового навантаження (при 

постійному радіальному) власна вібрація й шум підшипників зменшуються (рис. 

2.11, а), а зі збільшенням радіального (при постійному – осьовому) збільшуються 

(рис. 2.12, а). Такий характер зміни вібраційних параметрів пояснюється тим, що 

при збільшенні осьового навантаження в контакті з кільцями перебуває більше 

число тіл кочення.  

        
а)                                   б)                                            в) 

Рис. 2.11. Вплив осьового навантаження: а – на рівень вібрації (крива 1) і шуму 

(крива 2); б, в – на спектри вібрації відповідно при навантаженні А = 2; 25 Н 
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При цьому технологічні похибки та забруднення доріжок менш впливають на 

віброакустичні характеристики. Зростання рівня вібрації й шуму, а також амплітуд у 

спектрах для різних частот різне. Наприклад, амплітуди частот 20, 400, 1200, 

2200 Гц (рис. 2.11 та рис. 2.12, б-г) при зміні радіального навантаження зростають 

менше, ніж амплітуди тих же частот при збільшенні осьового навантаження [100]. 

    
а)                                                  б) 

 
в) 

Рис. 2.12. Вплив радіального навантаження: а – на рівні вібрації (крива 1) і шуму 

(крива 2); б, в – спектри вібрації відповідно при R = 2; 10 H 

 

Якщо в навантаженій зоні перебувають 4-5 тіл кочення, то число частот 

радіальної й осьової вібрації при постійній частоті обертання й зміні навантаження 

залишається практично сталим, а змінюються тільки їх амплітуди. Коли 

співвідношення навантажень таке, що в зоні навантаження перебувають 2-3 тіла 

кочення, то в спектрі радіальної й осьової вібрації з’являються додаткові частоти 

при зміні навантаження. 

Таким чином, зменшення вібрації, як основного показника якості та стану 

підшипників, може бути досягнуте шляхом підвищення якості виготовлення, 

збільшення числа тіл кочення, а також максимально повним видаленням забруднень 

робочих поверхонь і паливно-мастильних матеріалів. 

У процесах абразивного зношування деталей беруть участь і найбільш дрібні 

частки, розмір яких не перевищує товщину масляної плівки. Такі частки при 
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переміщенні з великими швидкостями викликають абразивне й гідроабразивне 

зношування робочих поверхонь трибосистем кочення. Оскільки сам процес 

виробництва підшипників пов’язаний з утворенням та осіданням металевого та 

абразивного пилу на поверхнях деталей (шліфування, полірування, тощо), то 

питання очищення деталей від найбільш дрібних часток забруднень для 

підшипникової промисловості є важливим науково-практичним завданням. 

 

2.4. Обґрунтування рішень для розробки установки оцінки 

віброакустичних характеристик трибосистем кочення 

Відповідно до матеріалу наведено в першому розділі, можна стверджувати, що 

критеріями, які найбільш повно визначають стан підшипників кочення та 

дозволяють максимально ефективно діагностувати дефекти є момент тертя 

підшипника та спектр власної вібрації або шуму. 

Для оцінки якості, ефективності, а також для дослідження процесів, що мають 

місце при очищенні трибосистем кочення в лабораторії Нанотриботехнологій НДЧ 

НАУ був розроблений і виготовлений комплекс оцінки віброакустичних 

характеристик трибосистем кочення. 

В основу приладу покладена залежність віброаккустичних характеристик, а 

саме віброшвидкості, віброприскорення та рівня шуму, від якості та стану 

трибосистеми кочення і їх робочих поверхонь, що дозволяє оцінювати і визначати 

стан підшипників кочення без розбирання. 

Проаналізувавши можливі схеми, для визначення динамічного моменту тертя і 

вібраційних характеристик обрано варіант (рис. 2.13) з підшипником 1, що 

розташовується горизонтально в змінній оправці 2 ( що виконана під певний 

типорозмір підшипника), в яку він вкладається зовнішнім кільцем, а у внутрішню 

обойму встановлюється через прецизійний вал 3 збалансований для відповідної 

маси навантажувальний диск 4. Вкладиш 5 забезпечує легке вилучення підшипника 

з оправки 2. Конструкція цього вузла розраховується таким чином, щоб центр мас 

підшипника і центр мас ваги на валу збігалися. Обертається внутрішня обойма, 
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відповідно до вимог ГОСТ [55]. Зовнішня фіксується в оправці і є статичною під час 

досліджень. 

 
Рис. 2.13. Схема вузла в який встановлюється підшипник під час дослідження: 1 – 

підшипник; 2 – змінна оправка; 3 – прецизійний вал; 4 – навантажувальний диск; 5 – 

вкладиш для полегшення вилучення підшипника 

 

У випадку розподілу лінійних і кутових коливань рухомого кільця, коли центр 

мас збігається із центром інерції й точкою опори рухомого кільця, якщо знехтувати 

демпфуванням, значимим тільки в резонансних зонах, і перехресними зв’язками 

СijХj(i≠j) по лінійних координатах, то рівняння лінійної вібрації можна представити 

у вигляді [101, 116]. 
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де xj – віброзміщення в j-му напрямку;  j=1 – осьовий напрямок; j=2,3 – радіальне 

зміщення (рис. 2.14); 
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параметр, що дорівнює відношенню змінної складової жорсткості Cijm, що 

визначається дефектами q-го кільця (q = 1 – зовнішнє кільце; q = 2 – внутрішнє 

кільце), до постійної складової Cij0; М – маса рухомого кільця з оправкою; θq – 

частота зміни жорсткості (2.14): 
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де ωс і ωв – кругові частоти обертання сепаратора і кільця. 

Рівняння (2.13) і (2.14) можуть бути використані для дослідження вібрації 

сепаратора і кульок, якщо зробити заміну інерційних параметрів елементів, частот 
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їхнього обертання й урахувати пружні зв’язки в місці їх контакту з іншими 

елементами. 

Серед існуючих систем навантаження (пружними елементами, стислі гази, 

магнітні) для установки було обрано гравітаційну – ваги певної маси у вигляді 

навантажувального диску 4 (рис. 2.13). Такий спосіб навантаження гарантує сталість 

параметрів, довговічність, а загальна конструкція – легкість зміни підшипника, що 

досліджується, простоту виконання та компактність [14, 16, 20]. 

Відомі методи, коли підшипник приводиться в обертання стислим газом (газові 

двигуни, часто з газовими опорами, які використовуються для максимально повного 

виключення впливу вібрації від системи приводу) дозволяють суттєво зменшити 

вплив системи обертання одного з кілець підшипників на параметри, що 

вимірюються, але мають суттєві недоліки. Вони складні та дорогі у виготовленні та 

обслуговуванні, мають значні габарити та характеризуються меншою стабільністю 

частоти обертання. Поширення для вирішення цієї проблеми набули прецизійні 

малошумні двигуни з еластичними муфтами, що здатні гасити частину вібрацій. 

Недоліком такої конструкції є дуже погана придатність для вимірювання особливо 

малошумних підшипників. Враховуючи недоліки вищенаведених способів було 

вирішено на базі методу навантаження підшипників магнітним полем створити 

систему привода, використовуючи магнітну муфту. Оскільки у випадку 

намагнічування підшипника в цілому і тіл кочення зокрема, це може вносити 

похибки в результати вимірювання вібрацій. Привод на основі магнітної муфти 

виконано наступним чином (рис. 2.14). Верхня частина 2 навантажувального диска 1 

виконана з неферомагнітних матеріалів (мідь). Двигун 3 обертає диск з постійними 

магнітами 4 над навантажувальним диском 1 з мідною верхньою частиною 2, в якій 

виникають струми Фуко та магнітне поле (МП) пов’язане з ними. Це дозволяє 

безконтактно обертати диск 1, а з ним і одну з обойм підшипника. Відсутність 

постійних магнітів поблизу об’єкта дослідження та масивне металеве тіло диску, що 

слугує екраном суттєво знижують вплив магнітних полів на сам підшипник і 

практично виключають можливість намагнічування кілець та тіл кочення. Контроль 
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частоти обертання навантажувального диска і двигуна забезпечується оптопарою зі 

світловим модулятором 5 і тахогенератором. 

 
Рис. 2.14. Схема приводу, на основі магнітної муфти; 1 – навантажувальний диск; 2 

– мідна верхня частина; 3 – двигун; 4 – диск з магнітами; 5 – світловий модулятор 

 

В якості двигуна для обертання підшипника в оправці разом з 

навантажувальним диском було обрано електродвигун, що забезпечує простоту 

конструкції, невелику вартість, компактність та легкість організації керування при 

відносно невеликій частоті обертання. Для попередження впливу власних вібрацій і 

шумів двигуна на результати вимірювань його механічно ізольовано від датчиків. 

Метод оцінки динамічного моменту тертя в підшипнику шляхом контролю 

проковзування в магнітній муфті дозволив проводити оцінку моменту тертя, на 

відміну від методів пов’язаних з оцінкою вибігу, безпосередньо під час проведення 

досліджень, що підвищило швидкодію та продуктивність установки. 

 

2.5. Висновки по розділу 

1. Існуючі промислові засоби діагностування підшипників кочення в 

багатьох випадках не можуть забезпечити необхідну, для оцінки якості, точність 

вимірювання прецизійних підшипникових опор. 

2. Для оцінки результатів досліджень по очищенню трибосистем кочення в 

зборі було розроблено передумови для створення лабораторного стенду оцінки 
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віброакустичних характеристик, який дасть змогу оперативно та ефективно 

визначати стан прецизійних об’єктів дослідження. 

3. Розроблено методику проведення досліджень на лабораторному стенді 

оцінки віброакустичних характеристик трибосистем кочення. 

4. Результати аналізу моделювання підтверджують ефективність 

розробленої методики для оцінки якості та стану трибосистем кочення. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАГНІТО-ТУРБУЛЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ 

ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ 

 

3.1. Фізико-математичне моделювання процесу очищення трибосистем 

кочення 

Для вивчення процесів, що мають місце під час видалення механічних 

забруднень з поверхонь підшипників кочення, з метою розробки ефективних 

методів і засобів очищення була побудована фізико-математична модель. В якій 

розглянуто вплив складових сил, що здійснюють вплив під час видалення 

забруднень з трибосистем кочення змінним імпульсним магнітно-турбулентним 

методом [29].  

При взаємодії електромагнітних полів з поверхнями деталей підшипника 

кочення відбувається взаємне переміщення рухомих елементів його конструкції, що 

перебуває в стадії очищення та формування гідравлічних потоків миючого 

середовища. 

Математична модель процесу видалення забруднень та залишків 

змащувальних матеріалів з поверхонь деталей підшипників кочення побудована з 

використанням наступних припущень: 

1. Частинка забруднення має сферичну форму. 

2. Розглядається зовнішнє кільце підшипника, поверхня якого є ідеальним 

циліндром. 

3. Сила зчеплення частинки забруднення з поверхнею підшипника не залежить 

від напрямку зміщення забруднення і спрямована протилежно до зміщення. 

4. Взаємодія частинки забруднення з підшипником та рідиною з достатньою 

точністю описується законами класичної механіки та гідравліки. 

Розглянемо сили, що діють на забруднення сферичної форми, яке міститься на 

поверхні кільця підшипника (рис. 3.1, а, б). Кільце підшипника обертається в 

миючій рідині. 
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Рис. 3.1. Сили, що діють на забруднення сферичної форми: а – на зовнішній 

поверхні кільця підшипника; б – на внутрішній поверхні кільця підшипника 

 

До них належать: 

1. Сила тяжіння  

TF mg= ,      (3.1) 

де m – маса частинки забруднення, кг; g  – прискорення вільного падіння 9,8g =  

м/с2. 

2. Сила зчеплення частинки забруднення з матеріалом кільця підшипника ZF . 

Враховуючи, що матеріал забруднення варіюється, сила зчеплення також може мати 

різну природу, що ускладнює її теоретичне визначення і переводить цю задачу в 

область експериментальних досліджень. 

3. Сила Архімеда, що прагне виштовхнути частинку забруднення з 

середовища,в якому вона знаходиться (очищувальної рідини): 

AF gVρ= ,      (3.2) 

де ρ  – питома маса (густина) рідини, кг/м3; V  – об’єм частинки забруднення, м3. 

Згідно прийнятого нами припущення, що частинка має сферичну форму: 

34
3

V rπ= ,      (3.3) 

r  – радіус частинки. 
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Тоді з врахуванням (3.3) вираз (3.2) для визначення сили Архімеда прийме 

вигляд: 

34
3AF g rρ π= .     (3.4) 

Слід зазначити, що сила Архімеда діє не лише на частинку рідини, але й на 

обойму підшипника. Суттєвим вплив сили Архімеда є за умови, що питома маса 

матеріалу забруднення є менша за питому масу рідини або одного порядку з нею. 

Якщо Zρ > ρ  ( Zρ  – питома маса забруднення кг/м3), то сила Архімеда не чинить 

суттєвого впливу на видалення забруднення і її можна не враховувати. 

4. Вертикальна складова сили тиску, що сприяє осадженню забруднення: 

G TF gVρ= ,      (3.5) 

де TV  об’єм тіла тиску, що обмежене вільною поверхнею рідини, поверхнею 

забруднення та вертикальною циліндричною поверхнею, що проходить по контуру 

поверхні забруднення. 

З геометричних міркувань 

2 3 22 2
3 3TV r H r r H rπ π π  = − = − 

 
,    (3.6) 

де H  – глибина занурення центра мас частинки забруднення під вільну поверхню 

рідини, м. 

Формула (3.5) з врахуванням (3.6) матиме вигляд: 

2 2
3GF g r H rρ π  = − 

 
,     (3.7) 

Величина вертикальної складової сили тиску прямопропорційна глибині 

занурення цента мас частинки забруднення під вільну поверхню рідини. 

Горизонтальні складові сили тиску на частинку забруднення врівноважуються, тому 

їх не враховано. Видалення деяких забруднення відбувається ще до надання 

підшипнику певної частоти обертання, на етапі занурення його в рідину. 

При цьому можливо два випадки: 

а) частинка забруднення спливає на вільну поверхню рідини, якщо  

A T G ZF F F F> + + .    (3.8) 
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Підставивши в формулу (3.8) вирази (3.1), (3.4), (3.7) отримаємо умову 

спливання забруднення на поверхню рідини за умови відсутності обертання 

підшипника: 

( )2 2ZF g r r H mgρ π< − − ,    (3.9) 

що можливе при умові ( )2 2m r r Hρπ< − . 

б) частинка забруднення опускається на дно миючої камери з рідиною  

A Z T GF F F F+ < + .    (3.10) 

Підставивши в формулу (3.10) вирази (3.1), (3.4), (3.7) отримано умову 

опускання забруднення на дно миючої камери з рідиною, за умови відсутності 

обертання підшипника: 

( )2 2ZF g r H r mgρ π< − + ,    (3.11) 

Формула (3.11) є умовою гідростатичного осадження забруднення, аналіз якої 

свідчить, що можна підібрати таку глибину занурення H , за якої ця умова буде 

виконуватись, а отже забруднення будуть видалятися. Проте, через великі сили 

зчеплення реалізація цієї умови може вимагати занурення підшипника на більшу 

глибину [28]. 

5. Відцентрова сила інерції 
2

IF m Rω= ,      (3.12) 

де / 30nω π=  – кутова швидкість обертання кільця підшипника, рад/с; n  – частота 

обертання кільця підшипника, об/хв., R  – відстань від центу обертання до центра 

мас частинки забруднення. 

Слід зазначити, що для забруднення, що знаходиться на зовнішній поверхні 

кільця підшипника, відцентрова сила сприяє видаленню забруднення, а для 

частинки, що міститься на внутрішній поверхні кільця підшипника (рис. 3.1, б), 

навпаки, ускладнює видалення забруднення, створюючи додаткову силу тертя між 

частинкою забруднення та кільцем підшипника: 

0TER IF k F= ,      (3.13) 

де 0k  – коефіцієнт тертя спокою, що залежить від матеріалу забруднення та 

матеріалу кільця підшипника. 
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Тоді формула (3.13) з врахуванням (3.12) матиме вигляд: 
2 2

0

900TER
k mn R

F
π

= ,      (3.14) 

Тому з підвищенням частоти обертання підшипника видалення забруднень з 

внутрішніх поверхонь кільця підшипника ускладнюється, що обмежує частоту 

обертання підшипника. 

6. Сила опору руху частинки забруднення рідини, яка залежить від швидкості 

руху рідини і визначається: 

– для ламінарного режиму за формулою Стокса: 

6GDF rπµ υ= ,     (3.15) 

де µ  – коефіцієнт динамічної в’язкості рідини Па ⋅c; υ  – середня швидкість рідини. 

Для ламінарного режиму 

max / 2uυ = ,      (3.16) 

де maxu  – максимальна швидкість. 

Внаслідок наявності в’язкості рідини її шари, що контактують з поверхнею 

кільця підшипника мають швидкість відносно рухомої поверхні близьку до нуля і 

рухаються з такою ж швидкістю (рис. 3.2, а, б) [43, 45]. Тому максимальна 

швидкість визначається як: 

1
max 1 30

nRu R π
ω= = .    (3.17) 

де 1R  – відстань від центру обертання до точки контакту поверхні підшипника з 

забрудненням. 

З урахуванням (3.16) та (3.17) формула Стокса (3.15) матиме вигляд: 
2

1

10GD
rnRF π µ

= .     (3.18) 

– для турбулентного режиму руху за законом Ньютона: 
2

2GD xF C Sρυ
= ,     (3.19) 

де xC  – коефіцієнт лобового опору, що характеризує форму тіла; υ  – середня 

швидкість рідини. 
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Рис. 3.2. Розподіл швидкостей в контактному шарі з поверхнею кільця підшипника: 

а – ламінарний рух; б – турбулентний рух 

 

Для турбулентного режиму max /1,15...1,3uυ = . Тому приймемо, що: 

max /1,2uυ = ,      (3.20) 

S  – площа проекції тіла на площину, що перпендикулярна до напрямку руху. 

Для сферичної частинки забруднення: 
2

4
rS π

= .     (3.21) 

З врахуванням (3.17), (3.20), (3.21) формула (3.19) набуде вигляду: 
2 2 2 2

1

10368GD x
n R rF C π ρ

= .     (3.22) 

Таким чином, для видалення забруднення під час обертання підшипника 

необхідно щоб виконувались наступні гідродинамічні умови: 

а) для частинки, що міститься на зовнішній поверхні кільця підшипника: 

( )22 2
GD T G A I ZF F F F F F+ + − + > .    (3.23) 

б) для частинки, що міститься на внутрішній поверхні кільця підшипника: 

( )22 2
GD T G A I TER ZF F F F F F F+ + − + − > .    (3.24) 

Характер переміщення електромагнітного поля забезпечують періодичне 

розмагнічування матеріалу підшипника, коли сумарний вектор протікання струмів в 
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матеріалі дорівнює нулю і сили магнітної взаємодії забруднення з деталями 

підшипнику зникають [21, 39]. При цьому під дією інших складових сил взаємодії 

частки забруднення переходять у миючий розчин при виконанні гідродинамічних 

умов (3.23), (3.24). Далі, коли з’являється зовнішнє магнітне поле (МП) на 

забруднення буде діяти сила взаємодії магнітних зарядів, а так як напруженість 

зовнішнього МП більша за напруженість поля на поверхні деталей підшипників, це 

буде сприяти видаленню забруднення в потік в напрямку додаткового зовнішнього 

імпульсного магнітного поля (ДЗІМП) [109, 120]. 

Для визначення параметрів біжучого магнітного поля проведено ряд 

експериментів. Це пов’язано з урахуванням великої кількості факторів через 

особливості різних конструкцій підшипників кочення і матеріалів, з яких вони 

виготовлені, а також складу та стану забруднень, що призводить до слабкої 

кореляції математичних розрахунків [123]. 

На основі отриманих результатів експериментальних даних, встановлено, що 

індукція МП на поверхні герметичної камери складає 140 мТл, зовнішнє кільце 

підшипника має залишкову намагніченість близько 10 мТл, внутрішнє кільце – 

9 мТл, індукція МП підшипника на відстані 15 мм від дна камери – 100 мТл. 

 

3.2. Визначення параметрів джерела магнітного поля 

Параметри МП, необхідні для ефективного видалення з робочих поверхонь 

трибосистем кочення мікро- та субмікрочасток забруднень це: 

- амплітуда МП – для забезпечення ефективного видалення забруднень, 

повинна бути не меншою за половину висоти обойми (для середньої серії 

підшипників становить 13...15 мм); 

- номінальна частота зміни полюсів імпульсного МП; 

- ефективний час очищення в межах визначених оптимальних амплітуди 

магнітної індукції і частоти змінного імпульсного МП. 

В якості миючої рідини використовувалось авіаційне паливо (РТ, ТС-1). 

Магнітне поле ДЗІМП складається з двохполюсних елементів, що виконані з 

магнітотвердих матеріалів, і які розташовані почергово -S-N-S- … -S-N- на диску 
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виконаному з заліза Армко або сталі 10 і служить магнітопроводом. Максимальна 

відстань дії ДЗІМП на підшипникову сталь ШХ15 виникає при повному її 

приляганні до джерела МП. Магнітна індукція одиничного джерела постійного 

магнітного поля (ДПМП) складає 450 мТл. Зі збільшенням відстані до 50 мм ця 

величина зменшувалась до нуля. Після витримування зразка зі сталі ШХ15 на 

поверхні постійного магніту протягом 20 хв. ступінь намагніченості оцінювався 

тесламетром ЕМ 4305/1 і досягав 20 мТл. При очищенні трибосистеми кочення її 

поверхні знаходяться на відстані, яка складається з: відстані від поверхні джерела 

МП до дна камери; товщини матеріалу камери; відстані від нижньої поверхні 

підшипника до дна камери. Індуктивність МП в цьому випадку за рахунок 

екранування композиційним матеріалом камери зменшувалась до 140 мТл, а 

враховуючи відстані від підшипника до дна камери – 100 мТл. Це можливо досягти 

(враховуючи екранування елементами конструкції миючої ванни) використанням в 

якості ДПМП елементів, що виконані з магнітотвердих матеріалів дисперсійного 

твердіння системи неодим-залізо-бор, або самарій-кобальт, або застосуванням 

потужних електромагнітів [84, 99]. 

При постійному МП намагніченість поверхонь підшипників мала 

пелюстковий характер (рис. 3.3, рис. 3.4). Найбільший рівень (рис. 3.3) 

намагніченості спостерігався на зовнішньому кільці підшипника і сягав 10 мТл. 

Внутрішнє кільце і тракт кочення намагнічуються до 9 мТл. 

Максимальна робоча частота змінного імпульсного МП повинна бути не 

менше 1000 Гц, оскільки експериментально встановлено, що на меншій частоті 

організація безконтактного обертання зовнішньої обойми об’єкта очищення 

ускладнена, а перевищення частоти в 5000 Гц викликає активний неконтрольований 

відтік миючої рідини від об’єкта очищення, що призводило до падіння ефективності 

видалення забруднень. Тому дослідження ступеня намагніченості проводились на 

цій та нижчих частотах. Згідно з результатами вимірювань (рис. 3.5) при взаємодії з 

полем визначеного значення протягом 5 хв. намагніченість деталей підшипників 

зменшувалась до 4…6 мТл. 

Таким чином, згідно з результатами досліджень, при дії змінного імпульсного 
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МП на об’єкт очищення, у випадку забезпечення оптимальних величини поля, 

частоти та часу очищення ступінь намагніченості не перевищує 10% від 

максимальної амплітуди напруженості джерела МП в робочій зоні. Зменшення 

магнітної індукції джерела МП, діючого на підшипник кочення призводить до 

зменшення рівня намагніченості його деталей (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.3. Розподіл магнітної індукції I поверхонь деталей підшипника відносно 

радіусів зовнішнього (А1) і внутрішнього кілець (А2,) та сепаратора з тілами кочення 

(А3) після 10 хвилин намагнічування джерелом постійного МП 

 
Рис. 3.4. Розподіл магнітної індукції I поверхонь деталей підшипника відносно 

радіусів зовнішнього (А1) і внутрішнього кілець (А2,) та сепаратора з тілами кочення 

(А3) після 20 хвилин намагнічування джерелом постійного МП 
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Рис. 3.5. Розподіл магнітної індукції I поверхонь деталей підшипника відносно 

радіусів зовнішнього (А1) і внутрішнього кілець (А2,) і сепаратора з тілами кочення 

(А3) після очищення протягом 3 хвилин при частоті імпульсного МП 4800 Гц 

 

Таким чином, при односторонньому позиціонуванні для МП з зоною дії поля в 

20 мм очищення буде ефективним для підшипників з висотою кілець до 15 мм. При 

двосторонньому позиціонуванні (при перестановці підшипника в змінному 

імпульсному МП з однієї сторони на іншу), очищення буде ефективним для 

підшипників з висотою кілець до 40 мм. Збільшення висоти кілець потребує 

створення до ДМП з більшою індукцією та зоною дії поля і більшою напруженістю, 

або з більш складною конструкцією магнітопроводу. 

 
Рис. 3.6. Залежність рівня намагніченості I поверхонь деталей підшипників від Ia 

магнітної індукції ДЗІМП 
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Проведені дослідження величини індукції МП на різній відстані від поверхні 

джерела МП показали, що для забезпечення індукції МП 30 мТл на відстані 20 мм 

від поверхні джерела МП необхідно використовувати елементи з максимальною 

індукцією 450…700 мТл на поверхні. 

В якості елементів джерела МП раціонально обирати двохполюсні 

магнітотверді елементи виконані з системи неодим-залізо-бор. Їх кількість 

визначається діаметром диска магнітної системи в комплексі з частотою обертання 

валу приводу, до якого диск приєднаний з урахуванням частоти імпульсів МП, яку 

потрібно отримати (рис. 3.7). Для виготовлення магнітопроводу, на поверхні якого 

розташовані елементи джерела МП, вибрано сталь 10. Елементи мають габаритні 

розміри: ширина – 14 мм; довжина – 26 мм; висота – 5 мм. На диску магнітної 

системи розташовано 51 елемент, пустоти між ними залиті полімерним клеєм Після 

цього диск балансується. 

 
Рис. 3.7. Позиціонування двополюсних елементів системи неодим-залізо-бор на 

магнітопроводі 

 

Встановлено, що напруженість МП зі збільшення відстані від елементів 

джерела зменшується і при початкових параметрах і характеристиках джерела МП 

досягає нуля відповідно розрахункам на відстані близько 20 мм (рис. 3.8). Характер 
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залежності від середовища (повітря, вода або авіагас) практично не змінюється, що 

дозволяє в якості миючого середовища використовувати як полярні (вода), так і 

неполярні (низькомолекулярні вуглеводні) рідини. 

 
Рис. 3.8. Залежність магнітної індукції Аі ДЗІМП від відстані до об’єкта L 

 

Дослідження проводились на лабораторному макеті з визначеною 

оптимальною амплітудою магнітної індукції ДЗІМП 60 мТл. Мінімальна частота 

джерела змінного магнітного поля становила 1000 Гц, як мінімально необхідна і 

достатня для безконтактного обертання підшипників і видалення забруднень 

феромагнітної природи. Після очищення протягом 3 хвилин поле залишкової 

намагніченості підшипників в найближчій до джерела МП площині мало 

пелюсткову конфігурацію (рис. 3.9).  

 
Рис. 3.9. Розподіл магнітної індукції поверхонь деталей підшипника відносно 

радіусів зовнішнього (А1) і внутрішнього кільця (А2,) та сепаратора з тілами кочення 

(А3) після очищення протягом 3 хвилин при частоті ДЗІМП 2400 Гц 
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Рис. 3.10. Розподіл магнітної індукції поверхонь деталей підшипника відносно 

радіусів зовнішнього (А1) і внутрішнього кілець (А2,) і сепаратора з тілами кочення 

(А3) після очищення протягом 3 хвилин при частоті ДЗІМП 4000 Гц 

 

Основні дослідження проводилися на частотах 1000...5000 Гц. Розподіл 

залишкової намагніченості при цих частотах показано на рис. 3.3 – рис. 3.5, рис. 3.9 

– рис. 3.11. Максимальна частота джерела змінного магнітного поля при 

дослідженнях 5000 Гц, перебільшення якої, призводить до виникнення критичних 

значень відцентрової сили, що діє на миюче середовище і стає причиною зменшення 

ефективності методу через відтік рідини від об’єкта очищення через відцентрові 

сили на підшипнику, що обертається за рахунок поля (рис. 3.12). 

 
Рис. 3.11. Розподіл магнітної індукції верхніх поверхонь деталей підшипника 

відносно радіусів зовнішнього (А1) і внутрішнього кілець (А2,) і сепаратора з тілами 

кочення (А3) після очищення протягом 3 хвилин при частоті ДЗІМП 4800 Гц 
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Варто відмітити, що верхні площини поверхонь підшипника (рис. 3.11) 

намагнічуються в меншій ступені, ніж зони, що розташовані поблизу ДЗІМП. 

 
Рис. 3.12. Спостереження відтоку миючої рідини в процесі очищення при 

перевищенні критичної швидкості на прикладі підшипника серії 108 

 

Під час досліджень спостерігалось також зменшення рівня намагніченості 

поверхонь підшипників при збільшенні частоти ДЗІМП (рис. 3.13) приблизно у 3 

рази. При цьому характер намагніченості деталей об’єкта досліджень теж 

змінюється, стає більш рівномірним, що відображено на діаграмах поля 

намагніченості (рис. 3.9-3.11). 

 
Рис. 3.13. Залежність рівня намагніченості I від частоти ДЗІМП n 

 

Справедливим буде висновок, що ДЗІМП, яке забезпечує очищення 

підшипників, можна використовувати для їх розмагнічування. Цього можна досягти 
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шляхом повільного відводу ДЗІПМ, від підшипників по аналогії з методом 

спірального віддалення соленоїду від намагніченого матеріалу, що 

використовується на виробництві для зняття залишкової намагніченості з 

феромагнітних деталей. У випадку використання електромагнітів в якості елементів 

ДЗІМП розмагнічування можна організувати шляхом повільного зменшення 

амплітуди та частоти імпульсного МП. 

Оптимальна частота змінного імпульсного МП знаходиться в межах частоти, 

яка забезпечує безконтактне обертання зовнішньої обойми підшипника і критичної 

частоти. Критичною частотою є така, при перевищенні якої миюча рідина, що 

протікає в середині тракту кочення, під дією відцентрових сил залишає об’єкт 

очищення та відходить у пристінні ділянки миючої камери. Цей параметр залежить 

від типорозміру трибосистеми кочення. Згідно з результатами досліджень (рис. 

3.14), зі збільшенням діаметру підшипників критична швидкість зростає. Причиною 

цього є збільшення маси при збільшенні лінійних розмірів, що призводить до 

зростання загальної інерційності системи. 

 
Рис. 3.14. Залежність критичної частоти ДЗІМП діаметра підшипника 

 

Критична швидкість значною мірою залежить від кількості миючої рідини. 

Встановлено, що для максимального ефекту миюча рідина повинна покривати 

підшипник шаром товщиною 5…8 мм. Мінімальна частота ДЗІМП залежить від 

типорозміру трибосистеми кочення. Для кулькопідшипника типу 208 на 
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лабораторному макеті стенду експериментально визначено залежність висоти його 

позиціонування відносно дна камери та частоти ДЗІМП (рис. 3.15). 

 
Рис. 3.15. Залежність частоти ДЗІМП від висоти позиціонування підшипника 208 

відносно дна камери 

 

Таким чином, оптимальна частота ДЗІМП для трибосистем кочення з 

діаметром зовнішнього кільця до 300 мм залежно від його лінійних розмірів 

знаходиться в межах від 1000 до 5000 Гц.  

Для визначення оптимальної тривалості очищення проведені дослідження, в 

середовищі авіагасу з оптимальними значеннями амплітуди магнітної індукції 

(60 мТл) та частоти (3600 Гц) ДЗІМП. 

Зі збільшенням тривалості процедури очищення підшипників при заданих 

умовах поле залишкової намагніченості деталей підшипників носило пелюстковий 

характер (рис. 3.17). Залишкова намагніченість поверхонь підшипників при 

витримці в імпульсному МП зростає, і при 5 хвилинах її рівень досягає 7 мТл (рис. 

3.16), після 10 хвилин – 9 мТл (рис. 3.17).  

Процес намагнічування поверхонь деталей підшипників тривав до 6 хв. Час 

очищення підшипників в межах визначених оптимальних амплітуди магнітної 

індукції і частоти джерела змінного магнітного поля 2…5 хв. залежно від 

типорозміру підшипника та миючого середовища. Оптимальний час очищення – 3 

хв. Згідно з отриманими результатами (рис. 3.18), рівень намагніченості при такій 

тривалості очищення в полі ДЗІМП не перевищує 5 мТл.  
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а)                                                        б) 

Рис. 3.16. Розподіл магнітної індукції I верхніх (а) та нижніх (б) поверхонь деталей 

підшипника відносно радіусів зовнішнього (А1) і внутрішнього кілець (А2,) та 

сепаратора з тілами кочення (А3) після очищення протягом 5 хвилин при частоті 

ДЗІМП 4000 Гц 

 
а)                                                        б) 

Рис. 3.17. Розподіл магнітної індукції I верхніх (а) та нижніх (б) поверхонь деталей 

підшипника відносно радіусів зовнішнього (А1) і внутрішнього кілець (А2,) та 

сепаратора з тілами кочення (А3) після очищення на протязі 10 хвилин при частоті 

ДЗІМП 4000 Гц 

 

Додатково для зменшення остаточної намагніченості може проводитись 

розмагнічування завдяки повільному зменшенню амплітуди та потужності ДЗІМП. 

Характер і розташування МП можуть бути виконані таким чином, що дозволять 

позиціонувати в миючий камері до 100 підшипників (спеціальні прецизійні 
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підшипники кочення і мікропідшипники). Для них ефективний час очищення 

становить 2 хвилини (по хвилині з кожної сторони позиціонування). Оптимальна 

частота ДЗІМП – 1800 Гц, магнітна індукція – 150 мТл. Для кулькопідшипників 208 

серії оптимальний час очищення складає 5 хв. (по 2,5 хв. на кожну сторону) при 

магнітній індукції 250 мТл та частоті 1800 Гц. 

 
Рис. 3.18. Залежність рівня намагнічування поверхонь деталей підшипника I від 

тривалості t їх очищення на оптимізованих режимах 

 

На цих режимах забезпечується: 

- ефективне безконтактне обертання зовнішнього кільця підшипників; 

- турбулізація потоку миючої рідини у робочій зоні; 

- запобігається відтік миючої рідини від підшипника в очисній камері; 

- спостерігається видалення забруднень у потік та їх активне осадження на 

фільтруючих елементах, а концентрація їх на фільтрувальних елементах 

максимальна. 

Отже, спираючись на теоретичні дані та результати досліджень визначено 

основні параметри ДЗІМП для подальшої розробки та створення стенду імпульсної 

магнітно-турбулентного очищення трибосистем кочення. 

 

3.3. Математичне обґрунтування характеристик установки, для реалізації 

імпульсного магнітно-турбулентного очищення трибосистем кочення 

Процес очищення деталей трибосистем кочення розділяється на наступні 

етапи [10, 73, 111]: 
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- відрив забруднення з поверхонь в миючу рідину; 

- транспортування видалених часток із зони очищення до фільтруючих 

пристроїв; 

- фільтрація миючої рідини. 

Ефективність очищення робочих поверхонь підшипників від забруднень 

розмірами 50...100 мкм забезпечується режимами промивки [13, 92], які створюють 

гідродинамічні умови для перших двох етапів, а наявність в системі часток розміром 

до 5...10 мкм визначається ефективністю третього етапу [70, 110]. Таким чином, для 

сприяння відриву забруднень та їх утримання в потоці характер течії миючої рідини 

повинен бути турбулентним [33, 37, 38], і складатися з локальних нерегулярних 

випадкових коливань швидкості та тиску біля стійких середніх значень [45, 58, 76]. 

Основні закономірності відриву і транспортування забруднень можна 

розглянути на прикладі схеми (рис. 3.19). Рідина обтікає об’єкт, який лежить на 

поверхні не симетрично (рис. 3.19, а) і спереду та знизу потік стає загальмованим, у 

відповідності із законом Бернуллі, тиск у цих областях підвищується. Зменшення 

тиску спостерігається над об’єктом, де швидкість течії збільшується, і позаду, де 

виникає область відриву потоку. В цьому випадку діють підйомна сила Gу і сила 

лобового опору Gх, які визначаються за формулами (3.25): 

22

22 ;

чxx

чyy

DuCG

DuCG

ρ

ρ

=

= ,     (3.25) 

де Су, Сх – відповідно коефіцієнти сили опору руху частинок у вертикальній та 

горизонтальній площинах. 

 
а)                                                            б) 

Рис. 3.19. Сили, які діють на об’єкт при відриві (а), та схема руху вихорів у 

турбулентному потоці (б) 
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Вважаючи, що сили Gy та Gx залежать від подовжньої швидкості у пристінних 

шарах Vпод, можна отримати умову доторкування частинок [26, 45] (3.26) 

чдон gDaV = ,  де ( )
трXY

трgc

fСС
fK

a
+

−
=

1/ ρρ ,   (3.26) 

де fтр – коефіцієнт тертя частинок; Кс – коефіцієнт форми частинок, ρч та ρ – 

щільність часток і рідини відповідно. 

У загальному випадку (рис. 3.19, а) забруднення може зрушитися паралельно 

подовжній осі Х, піднятись вверх (вздовж осі Y) або повернутись навколо точки 

контакту. Для частинок Dч>5 мкм в багатьох випадках силою адгезії нехтують. 

Умови граничної рівноваги в цьому випадку в момент відриву набудуть 

вигляду (3.27): 
( )
( )

,
;

;

121 lGlGGl
GGGG

GGGGf

yx

yAад

xадyтр

+=

=−+

=++

,    (3.27) 

де G – вага частинки; Gад – сила адгезії, GА – сила Архімеда. 

Перша та третя умови рівноваги (3.27) можуть бути приведені в результаті 

перетворень до однієї і тієї ж функціональної залежності. Враховуючи, що 

усереднена швидкість потоку )( чDu
−

, який діє на частинку розміром Dч, яка 

знаходиться на поверхні, пропорційна динамічній швидкості V* як для гідравлічно 

гладкої, так і гідравлічної шорсткої стінки [27, 30, 45] (3.28): 

( ) 







=

−

V
DV

VDu ч
чч

*
*ψ ,    (3.28) 

де Ψч – емпірична функція, визначається експериментально. 

Із другої умови (3.27), замінюючи надлишкову вагу (G-GА) частинки за 

допомогою сили гідравлічного опору 







V
DVfvD A

ч

*

ρ , який вона сприймає при 

рівномірному осаджуванні, отримаємо (3.29): 
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ν ,     (3.29) 

де Vос – гідравлічна крупність частинок (швидкість осаджування). 
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Величини Ψч і Ψчо називаються коефіцієнтами стійкості. Отже, чим більшим є 

розмір частки, тим вона менш рухома, тобто важче відривається потоком миючої 

рідини [32, 40, 58]. 

Експериментально встановлено, що в залежності від співвідношення між 

розмірами забруднень та товщиною граничного шару δо розрізняють три випадки 

(режиму) відриву частинок [25]: 

1) при чD <
3

оδ  спостерігається ламінарний режим обтікання та швидкість 

потоку Vвідр при відриві [39, 45, 58] дорівнює: 

ρ
ρρ −

= ч
чвідр gDv 6,1      (3.30) 

2) при 
3

оδ < чD < оδ5  спостерігається відрив струменів та значення Vотр 

визначається за формулою: 
1/8

. 1/4

100Re
7,5 Re

відрν =
+

     (3.31) 

або за формулою для частинок Dч>250 мкм: 

1,4 ln
7

n
відр ч

ч

hgD
D

ν = ,     (3.32) 

де hn – висота турбулентного потоку; 

3) при чD > оδ5 , коли розмір частинки більше товщини пограничного шару, 

швидкість відриву визначається за формулою Ері: 

ч
відр чV gD ρ ρ

ρ
−

=      (3.33) 

Результати досліджень показують, що реальні забруднення рухаються на 

висоті 0,1…0,2 радіусу потоку від стінки каналу [45, 88], тобто в зонах, де подовжні 

пульсаційні швидкості турбулентного потоку максимальні (рис. 3.19, б). 

Характер переміщення електромагнітного поля забезпечують періодичне 

розмагнічування матеріалу підшипника, коли сумарний вектор протікання струмів в 

матеріалі дорівнює нулю і сили магнітної взаємодії забруднення з деталями 

підшипника зникають [35]. При цьому під дією інших складових сил взаємодії 
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частки забруднення переходять у миючий розчин. В наступний відрізок часу, коли 

з’являється зовнішнє МП на частку буде діяти сила взаємодії магнітних зарядів, а 

так як напруженість зовнішнього МП більша за напруженість поля на поверхні 

деталей трибосистем кочення, це буде сприяти видаленню забруднення в потік в 

напрямку ДЗІМП. 

Основні параметри джерела змінного імпульсного МП обумовлюють 

компонування та конструкцію засобу, що реалізує метод комплексного імпульсного 

магнітно-турбулентного очищення трибосистем кочення. Тому перед розробкою 

схеми та розташування елементів конструкції необхідним є виконання попереднього 

теоретичного розрахунку конструкційних задач. 

Магнітні системи розраховуються з урахуванням магнітної арматури, в якості 

матеріалу для якої було обрано феромагнітний матеріал залізо Армко, або Ст.10 [89, 

112]. Джерело первинного МП – магнітотверді дисперсійно твердіючі матеріали на 

базі системи неодим-залізо-бор, які при відносно невеликій вартості мають високу 

коерцитивну силу. Постійні магніти і провідники виступають як первинні джерела 

поля, а магнітна арматура – як вторинні. Також вторинними джерелами служать 

трибосистеми кочення, що в процесі очищення знаходяться в полі первинних 

джерел. 

Розрахунок магнітних систем будується щодо формальних ДМП, що 

аналізуються на макроскопічному рівні. Сукупність таких джерел, розміщених в 

об’ємі елемента системи (або на його поверхні), складає основу його моделі, яка 

базується на векторній формулі Гріна для довільного векторного поля F. Дана 

тотожність виконується для будь-якого вектора, безперервного усередині деякої 

області V, і який має об’ємні похідні: rot F і div F. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ...,,
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−
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V S
PPQ dSPFnQPgdVPFdivQPggrad ,,...   (3.34) 

Формула (3.34) зв’язує значення вектора зі значеннями його похідних в 

середині області і значеннями самого вектора на поверхні області. 
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Отже, для одержання інтегральних описів векторів, що характеризують 

розподіл електромагнітних полів у просторі, необхідні вирази для операцій rot, div 

над векторами поля. Також необхідно враховувати стрибки тангенціальних і 

нормальних компонентів поля в поверхнях розриву. Зазначену інформацію можна 

одержати з рівнянь Максвела, що для випадку стаціонарних магнітних полів, які 

мають наступний вигляд div=0, rot=J, де J – щільність струму, B, H – індукція (3.35) 

і напруженість МП, які зв’язані через вектор намагніченості M: 

( )HMB += 0µ      (3.35) 

Внесення у напруженість МП індукції H від намагніченості M у 

відокремленому елементарному об’ємі представлений виразом типу (3.36): 

( )∑ ∫
− Λ

−=
1

1
34

1
π

ψ

ψ
π S

dS
r
rMnH ,    (3.36) 

де інтегрування проводиться по l-елементах поверхні з нормаллю n. Поверхня 

обмежує елементарний об’єм з постійним вектором намагніченості М. 

Для забезпечення індукції МП 30 мТл на відстані 20 мм від краю джерела МП 

необхідно використовувати первинне джерело з максимальною індукцією 

450…700 мТл на його поверхні. Це обумовлює вибір для елементів джерела 

постійного магнітного поля (ДПМП) дисперсійно твердіючих магнітотвердих 

матеріалів системи неодим-залізо-бор. 

Використовуючи тесламетр типу ЕМ 4305 (паспорт 2.733.09 ПС), були 

проведені лабораторні дослідження забезпечення необхідного рівня індукції МП на 

різній відстані від поверхні джерела у повітряному просторі [105]. В табл. 3.1 

наведені результати вимірювань, на основі яких побудовано графік залежності 

індуктивності від відстані до поверхні джерела (рис. 3.20). 

Таблиця 3.1 

Зміна індуктивності МП на відстані від поверхні ДМП в повітряному просторі 
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Спираючись на залежності індуктивності від відстані до ДМП (рис. 3.20), 

можна зробити висновок, що обрані в якості ДМП елементи забезпечують необхідну 

розрахункову індукцію на відстані 20 мм. 

 
Рис. 3.20. Графік залежності індуктивності від відстані до ДМП 

 

Таблиця 3.2 

Вплив відстані від ДМП, екранованого композиційним матеріалом (скловолокно, 

товщиною 6 мм) без повітряного шару на індуктивність МП 
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Таблиця 3.3 

Вплив відстані від ДМП, екранованого композиційним матеріалом (скловолокно, 

товщиною 6 мм) з повітряним шаром на індуктивність МП  
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Результатом дослідження впливу композиційних матеріалів на потужність МП 

на різній відстані від поверхні джерела з різними початковими умовами, були 

отримані дані, що відображені в табл. 3.2, табл. 3.3. та на графіку (рис. 3.21). 
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Таким чином, можна зробити висновок, що причинами зменшення 

індуктивності джерела МП у напрямку, співпадаючому з віссю обертання 

трибосистем кочення, є: 

- повітряний зазор між джерелом МП та дном камери; 

- товщина дна камери з арматурою (6 мм); 

шар миючої рідини, в якій знаходиться підшипник кочення на відстані не 

більше 0,5 мм, від дна камери. 

 
Рис. 3.21. Графік залежності від відстані індуктивності МП джерела, екранованого 

композиційним матеріалом (скловолокно, товщина 6 мм): 

1 – з повітряним зазором; 2 – без повітряного зазору 

 

Вказані чинники призводять до зменшення більш ніж в 5 разів ефективної 

висоти МП, що замикається між різнополюсними елементами джерела. Отже, 

бажано максимально зменшити при збереженні достатньої механічної міцності 

товщину дна камери та можливі зазори. Це досягається використанням в конструкції 

композитних полімерних матеріалів, які при малій товщині та немагнітності можуть 

забезпечити механічну міцність. 

Зменшення пружної деформації миючої камери досягається за рахунок 

підсилення її ребрами жорсткості та встановлення стільникової конструкції в 

бокових зонах, де відсутня необхідність близького підведення джерела МП. 

Вказаними конструктивними методами досягнуто забезпечення індукції МП в 

камері очищення підшипників, яка відповідно з розрахунками є достатньою для 
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організації ефективного взаємного переміщення елементів конструкції 

трибосистеми кочення та видалення з її робочих поверхонь забруднень різної 

природи. 

 

3.4. Висновки по розділу 

1. Побудована фізико-математична модель гідродинамічних процесів, що 

мають місце під час очищення трибосистем кочення. Визначені умови відриву 

забруднень з поверхонь деталей підшипників. 

2. Для створення ДЗІМП необхідно використовувати елементи з індукцією 

450…700 мТл на поверхні, або більш потужні, в тому числі електромагніти. З 

урахуванням відстані до об’єкту очищення і екранування елементами конструкції 

дасть змогу отримати в робочій зоні 100 мТл, що дозволить проводити очищення 

підшипників з висотою кілець до 15 мм при односторонньому позиціонуванні і до 

35 мм при двосторонньому. 

3. Зона дії змінного МП для забезпечення ефективного очищення повинна 

бути не менше 13 мм від дна камери. 

4. Експериментально встановлено, що для ДЗІМП з визначеними 

оптимальними амплітудою і магнітною індукцією мінімально необхідна для 

надійного обертання об’єкту очищення частота імпульсного МП має становити 

1000 Гц, а максимальна 5000 Гц. При цьому найбільш ефективним є діапазон в 

1800...4800 Гц (залежно від типу підшипника і його розміру). Перевищення цього 

діапазону може призвести до виникнення критичних значень відцентрової сили, що 

зростає зі збільшенням розмірів об’єкту очищення і пов’язана зі збільшенням маси і 

інерційності системи. Перевищення критичної швидкості стає причиною суттєвого 

зменшення ефективності методу через відтік рідини в пристінні області. 

5. Ефективний час очищення при визначених оптимальних параметрах 

імпульсного МП залежить від типорозміру об’єкта очищення і становить від 2 до 

5 хв. 

6. Залишкова намагніченість залежить від частоти імпульсного МП і 

суттєво (приблизно в 3 рази) зменшується з її збільшенням до максимально 
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допустимих ефективних значень. 

7. Запропоновані положення підтверджено результатами лабораторних 

досліджень що були отримані після очищення дослідних зразків на розробленому та 

створеному лабораторному макеті стенду імпульсного магнітно-турбулентного 

очищення трибосистем кочення, що підтверджується у відповідному протоколі 

(додаток 3). 

8. Оцінка віброакустичних параметрів підшипників кочення, що пройшли 

очищення розробленим способом на лабораторному стенді, а також спільні з ВАТ 

«Укрнафта» випробовування показали високу ефективність імпульсного магнітно-

турбулентного очищення, що наведено у відповідному протоколі. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІМПУЛЬСНОГО 

МАГНІТО-ТУРБУЛЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ НА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ПІДШИПНИКА 

 

З метою покращення ефективності розробленої технології було проведено 

експериментальні та фізико-математичні дослідження, спрямовані на оптимізацію 

основних робочих параметрів ДЗІМП. За результатами лабораторних досліджень 

було виявлено, що найбільший вплив на якість очищення мають: індукція, 

амплітуда та частоти імпульсів. 

 

4.1. Особливості застосування технології імпульсного магнітно-

турбулентного очищення підшипникових опор 

Змінні магнітні поля для магнітно-турбулентного очищення та 

розмагнічування трибосистем кочення базуються на елементарних ДПМП [36, 47, 

107]. З існуючих на ринку постійних магнітів найбільш потужними та стабільними є 

системи неодим-залізо-бор та самарій-кобальт. 

Організація імпульсів здійснюється за рахунок просторового переміщення 

елементів постійного МП за допомогою електропривода. Така конструкція дозволяє 

задавати частоту зміни імпульсів МП кількістю елементів ДПМП та частотою 

обертання вала двигуна. На рис. 4.1 наведено зовнішній вигляд макета стенда 

безконтактного очищення підшипників з ДЗІМП. 

Макет являє собою постійний кільцевий шестиполюсний магніт виконаний з 

магнітотвердого матеріалу системи неодим-залізо-бор, закріплений на осі 

електродвигуна. Напрям намагніченості – аксіальний. Електродвигун типу ДКС-1-

У4 (швидкість обертання 2750 об/хв) встановлено на П-подібному шасі із 

поліметилметакрилату. Передня панель шасі служить для запобігання механічного 

контакту з постійними магнітами, що обертаються. Частота зміни полюсів МП 

регулюється у діапазоні від 0 до 5000 Гц. Магнітна індукція на відстані 10 мм від 

передньої панелі становить 18 мТл, на передній панелі – 70 мТл. 
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Розроблено метод видалення забруднень та розмагнічування, який включає 

наступні етапи: 

1. Встановлення в камеру очищення підшипників кочення; 

2. Герметизація камери; 

3. Нагнітання миючої рідини в камеру; 

4. Активація ДЗІМП і насоса для прокачування миючої рідини через об’єкт 

очищення, час очищення залежить від типорозміру підшипника та складає від 30 с. 

до 2,5 хв.; 

  
Рис. 4.1. Зовнішній вигляд макету стенду безконтактного очищення підшипників з 

ДЗІМП 

 

5. Зупинка ДЗІМП і насоса для прокачування миючої рідини; 

6. Розгерметизація камери очищення; 

7. Вилучення підшипників з камери очищення; 

8. Консервація підшипників. 

За розробленою технологією виконано очищення підшипників коробки 

приводів авіаційних двигунів Аі-222-25 для ДП ЗМКБ «Прогрес», що попередньо 

пройшли всі стадії промислового очищення (в тому числі і ультразвуковим 

методом). Після завершення очищення на розробленому та створеному 

лабораторному стенді підшипники і вимиті забруднення було повернуто замовнику. 

Детальне дослідження в заводських лабораторіях підшипників і вимитих часток 

підтвердили високу ефективність способу очищення. Експеримент проводився з 

авіаційними кулькопідшипниками серії 108, що пройшли всі стадії промислового 
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очищення та представлені заводом-виробником у герметичній упаковці (рис. 4.2) 

Вони були розпаковані і покладені в герметичну миючу камеру стенду, після чого 

здійснювалося прокачування миючої рідини, та вмикалося джерело імпульсного 

магнітного поля. Процедура очищення (рис. 4.3) тривала 1 хв, після чого 

спостерігалась значна кількість забруднень в миючій рідині, яка фільтрувалась [15, 

17]. 

 
а)                                                б) 

Рис. 4.2. Зовнішній вигляд авіаційних кулькопідшипників серії 108: а – в заводській 

герметичній упаковці; б – без неї 

 
а)                                                б) 

Рис. 4.3. Очищення трибосистем кочення: а – об’єкт дослідження в миючій рідині 

підготовлений до очищення; б – об’єкт дослідження в процесі очищення 

 

Результати проведених досліджень робочих поверхонь фільтрувальних 

елементів за допомогою оптичних досліджень (рис. 4.4), електронної мікроскопії 

(рис. 4.5) та рентгеноспектрального аналізу (рис. 4.6) показали, що в результаті 

експерименту з підшипників було видалено значну кількість забруднень [22, 31]. 
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а)                                                б) 

Рис. 4.4. Зовнішній вигляд забруднень на фільтрувальному елементі, що були 

видалені з трибосистем кочення під час очищення а) та досліджені методом 

електронної мікроскопії б) 

 

Обробка отриманих результатів (табл. 4.1) дозволила визначити залежність 

кількості видалених часток забруднень від їх лінійного розміру. Встановлено, що 

найбільша кількість зафіксованих на робочих елементах фільтрів забруднення мали 

розмір до 5 мкм, тоді як більші за 50 мкм спостерігалися значно рідше. Особливо 

багато було зафіксовано найбільш дрібних часток, котрі мали середній лінійний 

розмір менший за 1 мкм, що наведено на графіку. 

Дослідження хімічного складу виявили, що більша частина забруднень – це 

різноманітні металеві феромагнітні фрагменти у вигляді мікростружки (рис. 4.7). 

Багато металічних фрагментів спостерігалося з великою відносною довжиною, що 

пояснюється особливостями магнітної взаємодії таких часток [23, 62, 66]. Серед цієї 

групи мають місце такі, чий склад співпадає зі складом матеріалів, з яких 

безпосередньо виготовлені елементи конструкції (сталь ШХ15 – тіла кочення та 

кільця, бронза або латунь – сепаратори), і такі, що не пов’язані безпосередньо з 

конструкцією досліджуваних трибосистем кочення. 

Неферомагнітні частки в основному представлені абразивними матеріалами, 

зокрема такими як карбід та оксид кремнію (рис. 4.5, а), мають характерний вигляд 

кристалів). Значна частина неметалічних забруднень складена фрагментами 

полімеризованих пально-мастильних матеріалів (рис. 4.5, б), що є залишками 
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консерваційного матеріалу. Залежність розміру часток забруднень з врахуванням їх 

типу наведена на рис. 4.7 – рис. 4.9. Характер розподілу співпадає у феромагнітних і 

не феромагнітних часток (основна частина мали розмір менший за 5 мкм). 

 
Рис. 4.5. Зразки забруднень що були видалені з авіаційних підшипників, які не 

приймали участі в роботі: а) крупні фрагменти металевої стружки; б) дрібні частки 

забруднень різної природи 

 

 
Рис. 4.6. Спектри хімічного складу: а) металевих; б) неметалевих забруднень, що 

були видалені з нових авіаційних підшипників 
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Таблиця 4.1. 

Середні лінійні розміри та тип вимитих частинок забруднень, що досліджувалися на 

растровому електронному мікроскопі РЕМ-106 И 

№ 

з/п 

Лінійний 

розмір, мкм 

П
ри

мі
тк

и № 

з/

п 

Лінійний 

розмір, 

мкм 

П
ри

мі
тк

и 

№ 

з/п 

Лінійний 

розмір, 

мкм 

П
ри

мі
тк

и 

max  min max  min max min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 116,1 66,4 Н 36 3,2 1,1 Н 71 1,2 0,8 Ф 

2 87,2 57,4 Ф 37 3,1 1,8 Н 72 1,2 0,7 Н 

3 54,1 31,7 Ф 38 3,1 1,8 Н 73 1,2 0,4 Ф 

4 50,2 9,3 Ф 39 3,0 2,1 Ф 74 1,1 1,0 Н 

5 48,7 6,9 Ф 40 3,0 1,4 Ф 75 1,1 1,0 Н 

6 42,4 18,6 Ф 41 3,0 1,0 Ф 76 1,0 1,0 Ф 

7 34,7 16,6 Ф 42 2,8 2,7 Н 77 1,0 1,0 Ф 

8 26,0 14,2 Ф 43 2,8 2,3 Н 78 1,0 0,9 Н 

9 22,1 18,3 Ф 44 2,5 2,0 Н 79 1,0 0,9 Н 

10 20,6 15,4 Н 45 2,5 1,2 Ф 80 1,0 0,8 Н 

11 17,5 7,3 Ф 46 2,2 1,6 Ф 81 1,0 0,8 Ф 

12 13,2 10,9 Ф 47 2,1 1,9 Н 82 1,0 0,8 Н 

13 9,4 4,2 Н 48 2,1 1,7 Н 83 0,9 0,8 Н 

14 9,2 3,1 Ф 49 2,1 1,1 Н 84 0,8 0,6 Ф, 23 шт 

15 8,7 6,7 Ф 50 2,1 0,8 Н 85 0,8 0,6 Н, 14 шт 

16 8,6 8,3 Ф 51 2,0 1,8 Н 86 0,8 0,5 Ф 

17 8,2 7,7 Н 52 2,0 1,5 Ф 87 0,8 0,5 Н 

18 8,2 7,4 Ф 53 2,0 0,9 Ф 88 0,8 0,5 Ф 

19 7,8 3,2 Н 54 1,9 0,8 Ф 89 0,8 0,4 Ф 

20 7,1 6,0 Н 55 1,8 1,5 Н 90 0,8 0,4 Н 
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продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 7,4 4,2 Ф 56 1,8 1,2 Ф 91 0,8 0,4 Ф 

22 6,8 3,4 Ф 57 1,8 1,2 Н 92 0,8 0,4 Ф 

23 6,6 5,8 Н 58 1,6 1,4 Н 93 0,8 0,4 Н 

24 5,7 5,6 Ф 59 1,5 1,1 Н 94 0,8 0,2 Ф 

25 4,9 3,2 Ф 60 1,5 1,2 Н 95 0,7 0,6 Н 

26 4,3 1,5 Ф 61 1,5 0,6 Ф 96 0,7 0,6 Ф 

27 4,1 2,3 Ф 62 1,4 1,2 Ф 97 0,6 0,6 Н 

28 3,9 2,4 Ф 63 1,4 1,1 Н 98 0,6 0,5 Н 

29 3,8 2,7 Н 64 1,3 1,1 Н 99 0,5 0,4 Н, 8шт. 

30 3,7 2,9 Ф 65 1,3 1,0 Ф 100 0,5 0,4 Ф, 15шт. 

31 3,7 2,3 Н 66 1,2 1,2 Ф 101 0,5 0,3 Ф 

32 3,6 3,5 Н 67 1,2 1,1 Н 102 0,4 0,3 Ф 

33 3,6 3,0 Н 68 1,2 1,1 Ф 103 0,4 0,2 Ф, 7 шт 

34 3,5 2,7 Ф 69 1,2 1,1 Н 104 0,4 0,2 Н, 6 шт 

35 3,2 2,1 Ф 70 1,2 1,0 Н     

 
Рис. 4.7. Графіки залежності кількості зафіксованих на фільтруючому елементі 

забруднень R від їх природи та середнього лінійного розміру l: 1 – загальна кількість 

видалених забруднень; 2 – забруднення феромагнітної природи; 3 – забруднення 

неферомагнітної природи 
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Рис. 4.8. Графіки залежності кількості зафіксованих на фільтруючому елементі 

забруднень R від їх природи та максимального лінійного розміру l: 1 – загальна 

кількість видалених забруднень; 2 – забруднення феромагнітної природи; 3 – 

забруднення неферомагнітної природи 

 
Рис. 4.9. Графіки залежності кількості зафіксованих на фільтруючому елементі 

часток забруднень R від їх природи та мінімального лінійного розміру l: 1 – загальна 

кількість видалених забруднень; 2 – забруднення феромагнітної природи; 3 – 

забруднення неферомагнітної природи 

 

Таким чином, запропонована розробка показала високу ефективність, 

порівняно з відомими, дії яких може бути недостатньо для якісного видалення 

забруднень, котрі в силу своєї природи (особливо карбід та оксид кремнію, що 

мають твердість більшу за твердість елементів конструкції підшипника) вкрай 

негативно впливають на ресурс і безвідмовність вузла в цілому [19, 34]. 
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4.2. Розробка стенду імпульсного магнітно-турбулентного очищення 

трибосистем кочення 

Спираючись на результати досліджень були визначені оптимальні параметри 

ДЗІМП. Вивчення характеру впливу імпульсного магнітного поля в часі на об’єкт 

дослідження дозволило визначити мінімально необхідну і тривалість процедури 

очищення, яка забезпечує максимальну ефективність способу при мінімальній 

залишковій намагніченості підшипника. Завдяки аналізу діаграм розподілу і 

характеру МП, а також фізико-математичному дослідженню процесів, що мають 

місце під час очищення були знайдені найбільш оптимальні параметри МП (зона дії 

і індукція) ДЗІМП. Отримані залежності рівня залишкової намагніченості, характеру 

поведінки миючої рідини в робочій зоні і швидкості взаємного переміщення 

елементів конструкції трибосистем кочення від частоти імпульсного МП при 

видаленні забруднень дозволили визначити її оптимальне значення. 

Стенд являє собою стальну основу, на якій змонтовані частини та модулі: 

магнітно-турбулентна камера очищення; рухома система ДЗІМП; система його 

підводу та відводу від робочої зони очищення; насос для прокачування миючої 

рідини; електричний фен; бак зливу фільтрованої миючої рідини та модулі 

електроживлення стенду – управління, комутації і індикації. 

Установка для очищення трибосистем кочення будується за модульним 

принципом. До її складу входять наступні основні модулі і вузли (рис. 4.10): 

1. Модуль безконтактного очищення ДЗІМП, що містить магнітно-

турбулентну камеру очищення (1) в якій розміщують трибосистеми кочення, що 

підлягають очищенню (14); ДЗІМП (13); привод ДЗІМП (12); 

2. Модуль прокачування та фільтрації робочої рідини. Модуль складається 

з наступних основних частин: магнітно-турбулентна камера (1), яка герметично 

зачиняється; фільтр попереднього очищення миючої рідини (11); бак зливу 

фільтрованої миючої рідини (10); дросель (9); трубопроводи (8); насос, призначений 

для прокачування миючої рідини (7); фільтр тонкого очищення миючої рідини (6); 

3. Модуль розмагнічування трибосистем кочення. В процесі 

розмагнічування за допомогою приводу (12) ДЗІМП (13) змінює потужність і 
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напрямок дії. Разом з процесом розмагнічування відбувається сушка очищених 

трибосистем кочення теплим повітрям, яке нагнітається в герметичну магнітно-

турбулентну камеру очищення електричним феном (2); 

4. Модуль електроживлення стенду (5) забезпечує живлення всіх модулів і 

електроприводів електричним струмом; 

5. Модуль комутації і індикації (3); 

6. Модуль управління (4), який забезпечує контроль і керування вузлами та 

блоками стенда. 

 
Рис. 4.10. Принципова схема стенду очищення робочих  поверхонь трибосистем 

кочення: 1 – магнітно-турбулентна камера очищення; 2 – електричний фен; 3 – 

модуль комутації і індикації; 4 – модуль управління; 5 – модуль електроживлення 

стенду; 6 - фільтр тонкого очищення миючої рідини; 7 – насос; 8 – трубопроводи; 9 

– дросель; 10 – бак зливу фільтрованої миючої рідини; 11- фільтр попереднього 

очищення миючої рідини; 12 - привод ДЗІМП; 13 – ДЗІМП; 14 – трибосистеми 

кочення, що підлягають очищенню 

 

Результати досліджень показали необхідність автоматизації (з можливістю 

коригування) керування і контролю параметрів і етапів в процесі очищення, яке 
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забезпечить одночне відпрацьовування кожного із модулів у відповідності з заданою 

програмою, що залежить від характеристик та кількості трибосистем кочення, що 

знаходяться в магнітно-турбулентній камері. Очищення трибосистем кочення з 

діаметром зовнішнього кільця до 300 мм від забруднень різноманітної природи 

мікро-, субмікро- і нанорівня відбуваються в автоматичному режимі стенда і 

складається з наступних етапів. 

Після вмикання модуля електроживлення на робочій панелі модуля 

управління (рис. 4.11) вимикач «режим очистки» перемикають в положення 

«ручной» для попереднього обирання поворотною ручкою частоти комутації 

ДЗІМП, яка відображається на табло під перемикачем режимів. Наявність системи 

зворотного зв’язку виключає відхилення частоти від встановленого рівня. Після 

обирання частоти виконується перемикання на автоматичний режим. Як 

встановлено експериментально, найбільшу ефективність має очищення, в процесі 

якого відбувається реверсування напрямку переміщення МП. Перед ввімкненням 

автоматичного режиму встановлюється кількість таких циклів (залежно від ступеня 

забрудненості – чим вона більша, тим більша і кількість циклів), час входу на режим 

та час самого циклу. Вони залежать від розміру і забрудненості об’єкта очищення і з 

збільшенням цих параметрів збільшуються. Прокачування миючої рідини в процесі 

очищення здійснюється насосом через фільтрувальні елементи. 

 
Рис. 4.11. Зовнішній вигляд панелі управління та індикації режимів роботи стенда 

 

При натисненні кнопки «пуск» на панелі модуля комутації та індикації 

вмикається індикація і розпочинається перший етап роботи стенду, що являє собою 

підготовку до очищення. При цьому відбувається запуск таймера часу очищення 

(рис. 4.12), який знаходиться в модулі комутації та індикації. Час очищення 

залежить від типорозміру об’єктів очищення. 
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Рис. 4.12. Блок-схема вузла управління очищенням трибосистем кочення 

 

Таймер видає команду на вмикання драйвера приводу ДЗІМП і одночасно на 

драйвер насоса прокачування миючої рідини, якою заповнюється герметична 

магнітно-турбулентна камера очищення. Під дією імпульсного МП розпочинається 

взаємне переміщення елементів конструкції об’єкта очищення (зовнішнє кільце 

починає рухатися відносно стаціонарно встановленого на оправці внутрішнього 

кільця), що розташований в камері. Це розпочинає другий етап роботи – очищення. 

Миюча рідина заповнює герметичну магнітно-турбулентну камеру за 

допомогою насоса подачі до певного, рівня, що вимірюється датчиками, які 

знаходяться в робочій зоні камери зі швидкістю потоку, що встановлюється 

поворотною ручкою біля вмикача «прокачка» і вона залежить від типорозміру 

підшипника. Після її заповненні миючою рідиною до заданого рівня відповідний 

датчик через блок комутації видає команду зупинки насоса. Миюча рідина із камери 

очищення через фільтр поступає в бак зливу по трубопроводу. Цей етап 

повторюється декілька разів залежно від типорозміру підшипника (за вибраною 

програмою очистки). 
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По завершенню очищення починається третій етап, на якому відбувається 

розмагнічування та осушування підшипника, що реалізуються відповідним модулем 

комутації і індикації. 

В результаті дослідження проблеми розмангічування та базуючись на 

результатах дослідження впливу амплітуди частоти та тривалості дії ДЗІМП на 

ступінь намагнічування об’єкта дослідження був розроблений метод ефективного 

розмагнічування, який складається з наступних етапів. 

Перший етап – після завершення процесу очищення ДЗІМП повільно, завдяки 

механізму подачі, віддаляється від дна камери на відстань, при якій припиняється 

вплив магнітних полів на підшипники. 

Другий етап – електропривод ДЗІМП вимикається і зупиняється. При цьому 

підшипники по інерції продовжують обертатись. 

Третій етап – привод ДЗІМП після зупинки вмикається у зворотному 

напрямку і повільно підводить його на робочу відстань. Підшипники за рахунок 

зворотних коерцитивних сил спочатку зупиняються і починають обертатись у 

зворотному напрямку. Після зростання частоти обертання підшипників до сталих 

значень ДЗІМП знову віддаляється. Таким чином створюється циклічне реверсивне 

перемагнічування поверхонь підшипників по спіралі. 

Як показали результати експериментів, локальна індуктивність магнітних 

полів, що виникають в результаті очищення трибосистем кочення розробленим 

методом, після застосування реверсивного способу розмагнічування не перевищує 

1,0 мТл, що менше рівня намагнічування нових підшипників, які постачаються з 

підшипникового виробництва. 

Технологія магнітно-турбулентного видалення забруднень з підшипників 

кочення базується на використанні комплексної дії на об’єкт очищення сил 

поверхневого тяжіння, гідродинамічних сил та змінного магнітного поля. 

Поверхнево-активні речовини, що входять до складу миючої рідини через 

свою природу концентруються на поверхні поділу термодинамічних фаз і 

викликають зниження поверхневого натягу. Це органічні сполуки, що мають в 

складі полярну частину, що є гідрофільним елементом (функціональні групи – ОН, -
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СООН, -SOOOH, -O- та ін., або їх солі -ОNa, -СООNa, -SOOONa) та неполярну 

(вуглеводну) частину – гідрофобний компонент. Використання поверхнево-

активних речовин сприяє розпушуванню плівки забруднення та полегшує їх 

відокремлення від поверхонь деталей підшипника. Конструкція стенда дозволяє 

використовувати полярні та неполярні рідини в якості миючого середовища. 

Прокачування миючого середовища через підшипник в процесі очищення 

забезпечує видалення та транспортування з робочих поверхонь забруднень, що були 

розрихлені та відокремлені поверхнево активними речовинами. Безконтактне 

взаємне переміщення елементів підшипника при цьому дозволяє суттєво підвищити 

загальну площу обробки, через зменшення зони їх взаємного екранування робочих 

поверхонь. За рахунок змінного перетину та складної форми каналів об’єкта 

очищення та обраної швидкості потоку забезпечується турбулентний характер течії. 

Це дозволяє використовувати гідродинамічні сили для очищення. 

Імпульсне змінне магнітне поле виконує функцію, як і поверхнево-активні 

речовини, активації та розпушуванню плівки, а також сприяє видаленню металевих 

часток забруднень (феромагнітних та неферомагнітних за рахунок виникнення в них 

струмів Фуко). Такий комплексний підхід дозволяє суттєво підвищити ефективність 

очищення робочих поверхонь підшипників. 

Ефективність модулів промивки і фільтрації досягається за рахунок 

розвинення турбулентної течії миючої рідини, що робить можливим відрив 

частинок забруднення різної природи. 

 

4.3. Дослідження ефективності роботи очищених трибовузлів кочення за 

критерієм шуму і вібрації 

На виробництві ВАТ «Укртатнафта» використовується велика кількість 

компресорних станцій від працездатності яких в значній мірі залежить 

безперервність технологічного циклу нафтопереробки. Вихід з ладу цього 

обладнання призводить до значних збитків, пов’язаних з ремонтом трибосистем, що 

входять до їх складу. Функціональна якість цих компресорів визначається як станом 

циліндрово-поршневих груп (ЦПГ), так і якістю трибосистем кочення, які задають 
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певну кінематику та передають відповідні навантаження на ЦПГ. Враховуючи 

значення компресорних станцій для нафтопереробних заводів та наслідки їх виходу 

з ладу, було впроваджено вхідний контроль якості підшипників кочення за їх 

віброакустичними характеристиками. Необхідні данні на ВАТ «Укртатнафта» 

отримують на стандартному вимірювачі вібрацій «КОМПАКС-РПП». Оцінка якості 

підшипників на цьому комплексі віброприскорень та віброшвидкостей проводились 

у діапазоні 22…11200 Гц. Крім цього, «КОМПАКС- РПП» дозволяє вимірювати 

віброприскорення та віброшвидкості у вузьких смугах частот 50…300; 300…1800; 

1800…10000 Гц. 

Для проведення випробувань було взято 5 кулькопідшипників (тип 208), які 

вже мали напрацювання і були випробувані на стенді «КОМПАКС-РПП» до 

очищення імпульсним магнітно-турбулентним методом, що було зареєстровано у 

актах вібродіагностики. Всі об’єкти дослідження пройшли очищення на макеті 

стенду імпульсного магнітно-турбулентного очищення. 

Етап №1: Очищення поверхонь кочення підшипників на макеті стенду у 

середовищі дизельного пального імпульсним магнітно-турбулентним методом. Час 

очищення одного підшипника з двох сторін 4 хвилини. 

- підшипники поміщають в камеру з дизельним пальним лабораторного 

макету стенду імпульсного магнітного очищення; 

- вмикають джерело імпульсного МП; 

- після 2-х хвилин підшипники видаляють із камери і встановлюють іншою 

стороною; 

- вмикають джерело імпульсного МП; 

- через 2 хвилини підшипники видаляють з камери, розмагнічують, 

просушують для подальшої вібродіагностики. 

Етап №2: Підготовка підшипників для визначення їх віброхарактеристик на 

вібростенді «КОМПАКС-РПП»: 

- промивка у середовищі дизельного пального; 

- просушування при температурі 50оС; 

- змащування індустріальним маслом И-20; 
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- покладення підшипників з випробувальним маслом И-20 в ексикатори для 

видалення з них лишків масла. 

Етап №3: На вал вібростенда «КОМПАКС-РПП» встановлюють підшипник, 

до якого підводяться відповідне навантаження і датчик вібрацій. Після вмикання 

електропривода стенда автоматично виконується вимірювання віброприскорення та 

віброшвидкості, які фіксуються за допомогою бортового комп’ютера. 

В результаті дослідження на приладі «КОМПАКС-РПП» підшипників, що 

пройшли обробку на лабораторному стенді імпульсного магнітно-турбулентного 

очищення були отримані наступні результати, що були розкладені по смугах частот. 

Віброприскорення вимірювалось в наступних смугах частот: A_S – 

22…11200 Гц; A_F1 – 50…300 Гц; A_F2 – 300…1800 Гц; A_F3 – 1800…10000 Гц. 

Віброшвидкість вимірювалась в наступних смугах частот: V_S – 22…11200 Гц; 

V_F1 – 50…300 Гц; V_F2 –300…1800 Гц; V_F3 –1800…10000 Гц. 

Також проводилися порівняльні випробування у вказаних смугах частот і 

виконувалася оцінка загального рівня вібрації в діапазоні 22…11200 Гц (рис 

4.13...4.20, 

де  – результати випробувань у відповідності з актами вібродіагностики; 

 – результати випробувань після очищення на лабораторному макеті стенда 

імпульсного магнітно-турбулентного очищення трибосистем кочення). 

 

Рис. 4.13. Порівняльна гістограма віброприскорення A_S п в смузі частот 

22…11200 Гц 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1 2 3 4 5

A_S, м/с2 

№ з/п



 101 

 
Рис. 4.14. Порівняльна гістограма віброприскорення A_F1 в смузі частот 50…300 Гц 

 

Рис. 4.15. Порівняльна гістограма віброприскорення A_F2 в смузі частот 

300…1800 Гц 

 

Рис. 4.16. Порівняльна гістограма віброприскорення A_F3 в смузі частот 

1800…10000 Гц 

 

Рис. 4.17. Порівняльна гістограма віброшвидкості V_S в смузі частот 22…11200 Гц 
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Рис. 4.18. Порівняльна гістограма віброшвидкості V_F1 в смузі частот 50…300 Гц 

 

Рис. 4.19. Порівняльна гістограма віброшвидкості V_F2 в смузі частот 300…1800 Гц 

 

Рис. 4.20. Порівняльна гістограма віброшвидкості V_F3 в смузі частот 

1800…10000 Гц 

 

Результати віброакустичної оцінки (рис. 4.13 – рис. 4.20) трибосистем 

кочення, які пройшли усі стадії промислового очищення (у тому числі і 

ультразвукове) і розробленим імпульсним магнітно-турбулентним методом свідчать 

про суттєве підвищення (особливо у спектрі високих частот) якості трибовузлів за 

критеріями загального рівня вібрацій. Після очищення всіх підшипників загальний 
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рівень їх вібрацій зменшувався на 5...11%. 

Слід відмітити, що в деяких випадках спостерігалось погіршення 

віброакустичної характеристики підшипників. Проаналізувавши частоти, на яких 

спостерігалося погіршення віброакустичних характеристик відмічено, що зростання 

шуму мало місце в основному на низьких частотах. З урахуванням того, що 

підшипники вже були в експлуатації, можна зробити висновок, що в процесі 

очищення мало місце видалення залишків мастильного матеріалу (що виконували 

роль демпферів) [60, 91]. Ці дефекти робочих поверхонь не були видалені при 

очищені відомими методами через затінення елементами і складну конструкцію 

трибосистем кочення. 

 

4.4. Розробка лабораторного стенду для оцінки віброакустичних 

характеристик підшипників кочення 

Базуючись на конструктивних рішеннях в лабораторі Нанотриботехнологій 

НДЧ НАУ було реалізовано пристрій для перевірки підшипників кочення за 

моментом тертя та рівнем вібрацій. Він складається з двох блоків ПШВІ-БД і 

ПШВІ-БУ та працює спільно із стандартним приладом ВШВ-003-М3 (рис. 4.21). 

 
Рис. 4.21. Блок-схема комплексу оцінки якості трибовузлів кочення 

 

У блоці ПШВІ-БД підшипник приводиться в рух під штатним навантаженням. 

Таким чином формуються сигнали, які поступають у блок ПШВІ-БУ і на прилад 

ВШВ-003-М3. Блок ПШВІ-БУ є джерелом живлення блоку ПШВІ-БД, при цьому 
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блок ПШВІ-БУ регулює та стабілізує частоту обертання підшипника і класифікує 

підшипник по моменту тертя. Стандартний прилад ВШВ-003-М3 дає змогу 

вимірювати рівень вібрації. Блок ПШВІ-БД (рис. 4.22) являє собою сталеву основу 

1, на якій змонтовані рухома система та електропривод. Рухома система складається 

з двох рознесених по вертикалі гофрованих пружини 6 у вигляді дисків, які жорстко 

зв’язані у середині за допомогою тяг 5. Рухома система закріплена в корпусі, 

прикріпленому гвинтами до основи. 

 
Рис. 4.22. Структурна схема комплексу оцінки якості трибовузлів кочення: 

1 – основа; 2 – фоторезистор; 3 – оправка для встановлення підшипника; 4 – датчик; 

5 – тяга; 6 – гофровані пружини; 7 – підшипник; 8 – світловий модулятор; 9 – 

навантажувальний диск; 10 – магнітна муфта; 11 – електродвигун; 12 – 

тахогенератор; 13 – світлодіод; 14 – поворотний кронштейн; 15 – світлодіод 

індикації ввімкнення блоку; 16 – стабілізатор; 17 – регулятор; 18 – понижуючий 

трансформатор; 19 – потенціометр встановлення порогу спрацьовування індикації 

моменту тертя; 20 – потенціометр встановлення частоти обертання підшипника; 21 – 

світлодіод індикації перевищення встановленої норми моменту тертя 
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На верхній частині рухомої системи розміщується оправка 3 для встановлення 

підшипника, що досліджується. Підшипник горизонтально укладається в гніздо та 

навантажується навантажувальним диском 9 необхідної маси, в який запресований 

прецизійний палець, що установлюється у внутрішнє кільце підшипника 7. На 

нижній частині рухомої системи є гвинт, який призначений для кріплення датчика 4 

від приладу ВШВ-003-М3. Через асинхронну магнітну муфту 10 навантажувальний 

диск приводиться в обертання колекторним електродвигуном 11. Електродвигун 11 

із тахогенератором 12 закріплений на поворотному кронштейні 14, який має два 

фіксованих положення – робоче та крайнє – для забезпечення можливості зміни 

випробовуваних підшипників. Кронштейн кріпиться на запресованій в основу стійці 

із регулювальною шайбою для виставлення повітряного зазору між робочими 

поверхнями магнітної муфти та навантажувального диска. 

На виступі у нижній частині кронштейна розташований фотодатчик, що 

складається із фоторезистора 2 і світлодіода 13, між якими знаходиться світловий 

модулятор 8, виконаний, як елемент навантажувального диска, при обертанні якого 

в результаті модуляції світлового потоку опір фоторезистора змінюється з частотою 

f, що чисельно дорівнює n – частоті обертання навантажувального диска і 

підшипника. 

Виводи електродвигуна, тахогенератора і фотодатчика через кабель 

поєднуються з блоком ПШВ1-БУ для передачі частоти тахогенератора «fтг» і 

частоти обертання підшипника «n» що дає змогу організувати зворотній зв’язок для 

автоматичного керування цими параметрами. 

Блок ПШВ1-БУ живиться від мережі ~220 В і складається з понижуючого 

трансформатора 18, модуля стабілізатора 16 і модуля регулятора 17. На передню 

панель блока виведені світлові індикації ввімкнення блоку (світлодіод 15) і 

перевищення встановленої норми моменту тертя «Мтр > НОРМИ» (світлодіод 21), та 

потенціометр 19, який призначений для встановлення порогу спрацьовування 

індикації моменту тертя. Потенціометр 20 служить для встановлення частоти 

обертання підшипника. 

Понижуючий трансформатор живить стабілізатор 16, який подає напругу на 
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регулятор 17, що забезпечує живлення фотодатчиків (2, 13), та має власний 

додатковий стабілізатор напруги,що дає змогу стабілізувати потенціал загальної 

точки схеми на середньому рівні відносно напруги живлення (10 В). 

Регулювання частоти обертання електродвигуна побудовано за широтно-

імпульсною модуляцією живлення двигуна шляхом керування вхідними імпульсами 

ключового вихідного каскаду, через який і відбувається живлення. При цьому йде 

порівняння імпульсів, які виникають на вході компаратора в результаті биття 

вхідного сигналу відносно опорного сигналу. При цьому середня напруга може 

змінюватися від «0» до максимального значення у зворотній залежності від 

величини n. У результаті вказаного зворотного зв’язку стабілізується частота 

обертання підшипника. 

Система контролю моменту тертя в підшипнику працює наступним чином. 

Сигнал з тахогенератора 12 (рис. 4.22) з частотою fтг, яка пропорційна частоті 

обертання двигуна (4.1): 

[ ]Гцnf двТГ 60
38

=       (4.1) 

потрапляє на вхід компаратора. 

Вхідний сигнал компаратора потрапляє на вхід схеми, що формує імпульси 

сталої тривалості, вихідний сигнал з якого подається на інтегруючий ланцюг і 

паралельно через інвертор на розетку «fтг». Напруга на вихідному конденсаторі UCвих 

, пропорційна частоті обертання двигуна nдв, потрапляє на інверсний вхід 

компаратора, на прямий вхід якого йде напруга UCвх з конденсатора на вході, що 

пропорційно частоті обертання підшипника n. Оскільки обертання передається через 

магнітну муфту, то nдв > n, а ковзання в муфті пропорційно моменту тертя в 

підшипнику. При нормальному моменті тертя виконується нерівність (4.2): 

UCвих < UCвх      (4.2) 

а вихід компаратора закритий і світлодіод «Мтр > НОРМИ» 21 не горить. 

При підвищенні моменту тертя збільшується ковзання в муфті, що призведе 

до збільшення nдв і UCвих. У випадку перевищення моменту тертя межової 

встановленої величини в нерівності (4.2) компаратор відкривається і світлодіод “Мтр 
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> НОРМЫ” 21 загоряється. Поріг спрацьовування вказаної індикації налагоджується 

по еталонному підшипнику за допомогою потенціометра 19. 

Прилад (рис. 4.23) складається зі сталевої основи 1 і вертикально 

запресованого в нього валу 2, на який складається піраміда з десяти підшипників 3, 

між якими встановлюються проміжні втулки 4. Кожний підшипник встановлюється 

у власний навантажувальний диск 5, при чому нижній – в диск без фіксатора, а 

верхній – в диск з мідною шайбою 7. При складанні фіксатори 6 повинні входити в 

отвори нижніх дисків. Набрана піраміда накривається кожухом з електродвигуном 

9, на валу якого встановлена магнітна муфта 8. Двигун підключається до 

стабілізованого джерела постійного струму типу ЛИПС35. Напруга 18±2 В 

забезпечує частоту обертання піраміди 1500±10% об/хв. Час випробування – 10 хв. 

 
Рис. 4.23. Схема приладу обкатування трибосистем кочення перед 

дослідженням на віброшумові характеристики: 1 – основа; 2 – вал; 3 – підшипник; 4 

– проміжні втулки; 5 – навантажувальний диск; 6 – фіксатори; 7 – мідна шайба; 8 – 

магнітна муфта; 9 – електродвигун 
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Прилад ВМТ-1, схема якого показана на рис. 4.24., представляє собою 

закріплений на металевій основі 1 корпус 2 з встановленим на двох підшипникових 

опорах робочим валом 8, який з’єднаний пружиною з валом електродвигуна. Прилад 

має градуйовану в одиницях моменту шкалу, та навантажувальний диск 5 (що 

встановлюється на сухий промитий підшипник 7) з закріпленою на боковій стороні 

противагою 6, що з’єднується ниткою 4 з різновагами 3. Кут відхилення диску 

фіксується на шкалі, а момент визначається за формулою (4.3): 

GrM ⋅= ,      (4.3) 

де: r – радіус диска; G – навантаження. 

 

 
Рис. 4.24. Схема приладу ВМТ-1: 1 – основа; 2 – корпус; 3 – різноваги; 4 – нитка; 5 – 

навантажувальний диск; 6 – противага; 7 – підшипник, що досліджується; 8 – 

робочий вал 

 

Для оцінки вібраційних характеристик частота, з якою відбувається обертання 

однієї з обойм підшипника [55] становить 1500±1% об/хв. Стабільність частоти 

досягається використанням системи зворотного зв’язку двигуна і оптичного 

тахометра. В якості датчика обрано вібропереретворювач п’єзоелектричного типу, 

що характеризуються малою чутливістю до зовнішніх умов. З’єднання вузла 

підшипника з датчиком виконано через систему двох гофрованих дискових пружин, 

що забезпечую стабільність і зменшує чутливість до зовнішніх факторів. Для 
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індикації віброакустичних характеристик використано прилад ВШВ-003-М3. 

Живлення однофазне 220 В, 50 Гц, поріг класифікації підшипників по моменту 

тертя настроюється по еталонному зразку. Індикація класифікації по моменту тертя 

– світлодіодна. Зовнішній вигляд лабораторного стенду представлений на рис. 4.25. 

Комплекс дозволяє виконувати оцінку віброшвидкості, віброприскорення і 

моменту тертя в трибосистемах кочення. Комплект навантажувальних дисків і 

оправок дозволяють суттєво розширити номенклатуру досліджуваних підшипників. 

             
a) 

               
б)                                                        в) 

Рис. 4.25. Зовнішній вигляд лабораторного стенду оцінки віброакустичних 

характеристик трибосистем кочення: а – стенд віброшумових досліджень; б – 

прилад прикатування; в – прилад вимірювання моменту тертя 

 

Прикатування підшипників виконується перед контролем рівня вібрацій на 

спеціальному приладі прикатування (рис. 4.25, б). Момент тертя вимірюється на 

розробленому та створеному приладі ВМТ-1 (рис. 4.25, в).  
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4.5. Висновки по розділу 

В результаті проведення дослідження на лабораторному стенді було визначено 

параметри ДЗІМП, які забезпечують максимальну ефективність роботи, що дає 

можливість побудувати промисловий стенд магнітно-турбулентного очищення 

імпульсним магнітним полем, який забезпечить ефективне видалення забруднень 

різноманітної природи з широкого спектру типорозмірів підшипників за мінімально 

необхідний час. При цьому було встановлено наступне. 

1. Розроблена технологія, як показали результати досліджень забруднень 

на растровому електронному мікроскопі, дозволяє ефективно видаляти частинки як 

феромагнітної, так і не феромагнітної природи, що пов’язано з істотним 

збільшенням площі ефективної обробки, в тому числі, і потоком миючої рідини при 

використанні імпульсного магнітно-турбулентного очищення. Найбільша кількість 

видалених частинок забруднень мала розмір менший ніж 5 мкм, але спостерігалося 

також видалення значно крупніших фрагментів забруднень. 

2. Базуючись на отриманих на лабораторному макеті результатах 

досліджень було розроблено, оптимізовано та створено на базі ДЗІМП стенд 

імпульсного магнітно-турбулентного очищення трибосистем кочення, який 

характеризується високою ефективністю, що підтверджено результатом спільних 

досліджень з фахівцями ДП ЗМКБ «Івченко-Прогрес» та відображено в протоколах 

(Додаток В, Додаток Д, Додаток Е). 

3. Визначення оптимальних параметрів ДЗІМП та вивчення процесів, що 

відбуваються під час очищення дозволило повністю автоматизувати процедуру 

очищення, скоротити необхідний час та підвищити ефективність способу. 

4. Розробка, створення та використання пристрою розмагнічування, що 

входить до складу стенда дає змогу суттєво (до менш ніж 1,0 мТл) зменшити 

залишкову намагніченість трибосистем кочення після проведення очищення 

імпульсним магнітно-турбулентним способом. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТО-

ТУРБУЛЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЦИКЛІ 

ВИГОТОВЛЕННЯ ПІДШИПНИКІВ 

 

5.1. Методика проведення досліджень на лабораторному стенді оцінки 

якості підшипників кочення 

Оцінка загального рівня вібрації трибосистем кочення за моментом тертя та 

рівнем вібрації після припрацювання протягом 10 хв.: 

1. Датчик від стандартного приладу ВШВ-003-М3 розташовують у блоці 

ПШВІ-БД, закріплюють гвинтом і підключають до приладу; 

2. Встановлені на робочому місці блоки ПШВІ-БД, ПШВІ-БУ та прилад 

ВШВ-003-М3 заземлюють; 

3. Вилка кабелю блоку ПШВІ-БД підключається до розетки блоку ПШВІ-

БУ; 

4. Мережеві тумблери блоку ПШВІ-БУ і приладу ВШВ-003-М3 в 

ВШВ003-М3 встановлюють у положення «Вимк.»; 

5. Блок ПШВІ-БУ і прилад ВШВ-003-М3 підключають до розеток ~220 В; 

6. У блок ПШВІ-БД встановлюється еталонний підшипник, який має 

максимально допустимий момент тертя; 

7. За допомогою мережевого тумблера включають блок ПШВІ-БУ, при 

цьому повинен загорітись відповідний світлодіод, а навантажувальний диск 

підшипника повинен обертатись; 

8. Частотомір Ч3-32 підключають до розетки «п» блоку ПШВІ-БУ та 

вимірюють частоту обертання підшипника n (об/хв), яка чисельно рівна показам 

частотоміра в Гц і повинна дорівнювати на стандартному режимі 1500±2% об/хв; 

9. Частотомір підключають до розетки «fтг», за допомогою якого 

вимірюють та записують частоту (частота повинна мати величину 950±20 об/хв); 

10. Потенціометр, який розміщено у блоці ПШВІ-БУ під написом «Мтр > 

Норми», обертають проти часової стрілки до загоряння розміщеного поруч 
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світлодіода. Потім потенціометр обертають за часовою стрілкою до загасання 

світлодіода, а потім знову, повільно обертаючи потенціометр проти часової стрілки, 

залишають його у положенні, при якому світлодіод мерехтить. Блок ПШВІ-БУ 

виключають; 

11. Із блока ПШВІ-БД виймають еталонний підшипник та встановлюють 

підшипник для випробувань; 

12. За допомогою мережних тумблерів включають блок ПШВІ-БУ та прилад 

ВШВ-003-М3, при цьому навантажуючий диск повинен обертатись; 

13. Приладом ВШВ-003-М3 вимірюють віброшвидкість підшипника, 

записують результат вимірювань та ставлять на склі стрілочного приладу риску, яка 

відповідає положенню стрілки; 

14. Виключають блок ПШВІ-БУ та прилад ВШВ-003-М3, виймають з блоку 

ПШВІ-БД еталонний підшипник. Пристрій готовий для перевірки підшипників; 

15. Включають прилад ВШВ-003-М3; 

16. Підшипник, який необхідно перевірити, встановлюють в блок ПШВІ-

БД; 

17. Включають блок ПШВІ-БУ, при цьому на ньому повинні загорітись два 

світлодіоди. Якщо через 5…10 секунд світлодіод «Мтр > Норми» не згасає, це 

свідчить про те, що підшипник має момент тертя більший від норми. Якщо 

підшипник, що перевіряється, має нормальний момент тертя, то через 5-10 сек. 

світлодіод «Мтр>Норми» згасає; 

18. Знімають показники приладу ВШВ-003-М3. Якщо покази приладу 

менші отриманих при виконанні п.13, тобто стрілка приладу знаходиться з лівої 

сторони від нанесеної риски, то підшипник має допустимий рівень вібрації, в 

іншому випадку підшипник відбраковується; 

19. Виключають блок ПШВІ-БУ та виймають перевірений підшипник з 

блоку ПШВІ-БД. 

Для перевірки наступного підшипника виконують пункти 15-19. 

Методика дослідження моменту тертя на приладі ВМТ-1 наступна: 

підшипник, монтують на вал, а на зовнішнє кільце встановлюють навантажувальний 
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диск. Після чого подають стабілізований струм на двигун з джерела живлення. 

Встановлюють частоту обертання 1500 об/хв., яку контролюють перед початком 

роботи. Під час обертання внутрішнього кільця підшипника зовнішнє кільце з 

навантажувальним диском починає відхилятися на кут, який відповідає значенню 

моменту тертя на шкалі. Після проведення досліджень, живлення вимикають, а 

навантажувальний диск і підшипник знімають з валу. Під час проведення 

досліджень контроль умов виконувався стандартним лабораторним обладнанням 

(Додаток А). На лабораторному стенді для оцінки віброакустичних характеристик 

трибосистем кочення було проведено ряд досліджень. Об’єктом було обрано 

прецизійні підшипники закритого типу 4-1080096 ШЗУ С21, які мають підвищені 

вимоги до шумів та вібрацій. Для дослідження були підібрані нові підшипники з 

однієї партії. Віброакустичні характеристики оцінювалися в стані поставки заводом-

виробником та після очищення і заміни мастильного матеріалу на новий відповідно 

до вимог технічних умов (ТУ) (пластичне мастило «Ера Ф», виготовлено згідно ТУ 

38.1011260-89 у кількості 0,25 г на кожен підшипник). 

Результати вимірювань по моменту тертя та загальному рівню вібрацій (ЗРВ), 

що наведено в табл. 5.1 та побудовані на їх базі графіки (рис. 5.1, рис. 5.2) показали 

ефективність лабораторного стенду оцінки віброакустичних характеристик 

трибосистем кочення. 

 
Рис. 5.1. Графік, що відображає зміну моменту тертя МТ після очищення та 

закладення нового мастильного матеріалу 
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Рис. 5.2. Графік, що відображає вплив очищення та заміни мастильного матеріалу на 

середнє значення ЗРВ 

Таблиця 5.1 

Результати досліджень підшипників кочення типу 4-1080096 С21 в стані поставки та 

після очищення і заміни мастильного матеріалу на новий 

№ 
з/п 

Мтр, в 
стані 

поставки, 
Н·м 

ЗРВ в стані 
поставки, дБ 

Мтр, після 
очищення та 

заміни мастила, 
Н·м 

ЗРВ після очищення 
та заміни мастила, дБ 

верх низ верх низ 

1 0,23 72 72 0,18 69 68 
2 0,33 70 66 0,25 69 67 
3 0,38 70 71 0,24 71 68 
4 0,35 72 75 0,27 73 73 
5 0,17 73 72 0,22 68 65 
6 0,33 70 69 0,25 68 68 
7 0,3 72 70 0,23 69 70 
8 0,25 71 69 0,24 68 68 
9 0,28 70 69 0,28 64 63 
10 0,31 71 71 0,25 60 61 
11 0,27 68 67 0,26 66 62 
12 0,3 71 71 0,3 63 63 
13 0,33 70 72 0,22 70 73 
14 0,27 72 69 0,19 70 66 
15 0,31 67 69 0,21 62 62 
16 0,25 67 67 0,27 70 68 

 

В результаті очищення досягнуто зменшення моменту тертя в середньому на 

0,05 Н·м та загального рівня вібрації більш ніж на 3 дБ. На окремих зразках мало 
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місце підвищення цих показників після очищення, що, викликано проявом 

виробничих дефектів після видалення забруднень, які могли їх демпфувати під час 

діагностування. 

 

5.2. Апробація установки, для імпульсного магнітно-турбулентного 

очищення та розмагнічування деталей трибосистем кочення 

Розроблений стенд (рис. 5.3 та рис. 5.4) показав високу ефективність способу 

безконтактного магнітно-турбулентного очищення трибосистем кочення і може 

використовуватися: 

- на підприємствах, що займаються виробництвом трибосистем кочення на 

стадії фінішного очищення після складання підшипників; 

- на ділянках складання та ремонту транспортних засобів для 

передексплуатаційного очищення трибосистем кочення, що встановлюються у вузли 

та агрегати; 

- на експлуатуючих техніку підприємствах для очищення та контролю 

віброакустичних характеристик трибосистем кочення. 

     

а)                                 б)                           в) 

Рис. 5.3. Зовнішній вигляд стенда імпульсного магнітно-турбулентного очищення 

трибосистем кочення (а – прототип, б – підшипники в миючій камері, в – кінцевий 

варіант установки) 

 

В результаті досліджень виявлено суттєве покращення віброакустичних 

характеристик (зменшення віброшвидкості та віброприскорення більш ніж на 20 %) 

в результаті проведення процедури видалення механічних забруднень з поверхонь 

трибосистем кочення на розробленому та створеному засобі імпульсного магнітно-



 116 

турбулентного очищення. Стенд може бути рекомендовано для використання в 

галузі, де вібраційні та шумові характеристики мають особливе значення, тобто при 

виробництві та збиранні прецизійної техніки, високошвидкісних пристроїв, що 

базуються на підшипниках кочення. 

   
Рис. 5.4. Зовнішній вигляд стенда і його герметичної камери імпульсного магнітно-

турбулентного очищення трибосистем кочення виконаного для «Метрополітену» 

 

На розробленому та створеному стенді було проведено доочищення 

підшипників авіаційного редуктора, що були відбраковані через підвищення 

моменту тертя, перевищення допустимого рівня вібрації та защемлення рухомих 

елементів через потрапляння фрагментів зруйнованих зубчастих коліс після 

аварійної ситуації (Додаток Е). Попередньо отримані зразки пройшли усі стадії 

очищення, в тому числі і ультразвукове. Після проведення очищення миюча рідина 

була відфільтрована, а фільтруючі елементи були досліджені в заводській 

лабораторії на предмет визначення природи, типу та розміру часток, що були 

видалені. 

Як показали результати дослідження в процесі очищення було видалено 

частки органічної і не органічної природи, а саме: 

- частки термопластичного матеріалу у вигляді волокон і фрагментів; 

- частки органічні, целюлозні; 

- частки і субмікрочастки вуглецю, що є, можливо, продуктами коксування 

мастила; 

- субмікрочастки – продукти зношення металевих елементів конструкції; 

- мікрочастки і мікростружка магнітних металів; 
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- мікрочастки немагнітних металів; 

- частки і мікрочастки піску; 

- залишки консистентного змащувального матеріалу, що загус. 

Розмір вилучених забруднень коливався від 3 мкм (металева мікростружка 

феромагнітної природи, згустки консистентного мастила) до 20 мкм і менше (мікро 

та субмікро частки зношення металевих елементів конструкції, металевий пил). 

Видалення часток забруднень з підшипників, що попередньо пройшли 

обробку найефективнішим з відомих – ультразвуковим методом говорить про 

ефективність розробленого та створеного стенду і способу, який він реалізує. 

В результаті аналізів попередніх дослідних очисток було прийнято рішення 

передати на ДП ЗМКБ «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя) зразок стенду імпульсного 

магнітно-турбулентного очищення та розмагнічування підшипників для 

впровадження у технологічний процес (Додаток В). 

Було проведено очистку 129 одиниць підшипників. Результати 

віброаккустичного діагностування показали зниження загального рівня шумів і 

вібрацій після видалення забруднень. В 80% випадків заявленої методики і 

тривалості очищення було достатньо для практично повного видалення забруднень 

металевої природи. В 20% випадків було потрібно провести очищення повторно. 

Таким чином, підтвердилась ефективність розробленого способу і стенда, що 

його реалізує, що відображено в відповідному акті (Додаток Е). 

 

5.3. Інженерна методика імпульсного магнітно-турбулентного очищення 

та розмагнічування підшипників кочення 

Процес видалення забруднень, полягає в наступному: 

1. Підготовлюється підшипник до очищення. Для цього, він вилучається з 

герметичної упаковки. Якщо мають місце захисні пильники, вони знімаються для 

відкриття доступу миючому середовищу до робочих поверхонь об’єкта очищення; 

2. В бак для миючої рідини, якщо в ньому її менше необхідного рівня, 

доливається миюча рідина; 

3. В систему зливу миючої рідини встановлюються фільтри; 
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4. Вмикається живлення стенду шляхом утоплення кнопки «Вкл» на панелі 

живлення (СЕТЬ); 

5. Відкривається герметична камера очищення; 

6. Встановлюються підшипники кочення на спеціальні шаблони, що 

забезпечують вільне переміщення рухомих елементів об’єктів очищення; 

7. Підшипники кочення на шаблонах поміщають в камеру очищення; 

8. Підшипники позиціонують в МП таким чином, щоб при активації 

ДЗІМП вони безперешкодно обертались. Для перевірки перемикачем вибору 

режимів обирається ручний режим, та кнопкою «пуск/стоп» подається живлення на 

ДЗІМП. Ручкою обирається необхідна швидкість обертання. Частоту комутації 

ДЗІМП показує цифровий індикатор, що знаходиться під перемикачем обирання 

режиму. Кнопкою «пуск/стоп» вимикають джерело змінного магнітного поля; 

9. Герметична камера очищення закривається; 

10. Перемикачем режимів обирається автоматичний режим; 

11. Галетним перемикачем «Кількість циклів» обирається кількість 

необхідних циклів очищення. Кількість циклів залежить від геометричних 

характеристик підшипника, що підлягає очищення та ступені його забруднення. Зі 

збільшенням розміру і ступеня забруднення кількість циклів збільшується. Кількість 

циклів відображається також на цифровому індикаторі позначеному «ЦИКЛ»; 

12. Задається відповідними ручками налагодження час розгону і роботи на 

кожному з циклів. Ці параметри також залежать від геометричних характеристик 

підшипника та ступеня його забруднення. Зі збільшенням розміру і ступеня 

забруднення кількість циклів збільшується; 

13. Після того, як обрано кількість циклів, час розгону і роботи відповідно 

до стану та характеристик об’єкта очищення, кнопкою «Прокачка» активується 

насос та в миючу камеру через прямоточний фільтр з бака нагнітається миюча 

рідина, що прокачується через робочу зону камери очищення. Регулятором 

налаштовується швидкість потоку рідини, яка залежить від розмірів підшипника. 

Вона повинна бути такою, щоб забезпечити утримання рівня на 5...10 мм вище за 

висоту об’єкту очищення; 
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14. Для початку роботи автоматики натискається кнопка «ПУСК» на панелі 

автоматичного режиму, що запускає програму і стенд в автоматичному режимі та 

починає очищення. Джерело імпульсного магнітного поля безконтактно починає 

рухати рухомі елементи підшипника, відкриваючи тим самим значну кількість 

затінених в статичному стані робочих поверхонь. Одночасно під дією змінного 

імпульсного магнітного поля видаляються металеві мікро- і субмікро частинки 

забруднення, що відриваються від поверхні та виносяться потоком рідини в зону 

більшого напруження поля. По закінченню очищення автоматично виключається 

джерело імпульсного магнітного поля; 

15. У випадках, коли необхідно припинити роботу автоматики натискається 

кнопка «СТОП» на панелі автоматичного режиму; 

16. Прокачування зупиняється вимиканням тумблера «Прокачка», а миюча 

рідина зливається через дренажні отвори в миючій камері і фільтр, що встановлений 

в магістралі зливу, в бак; 

17. Після закінчення роботи автоматики та видалення миючої рідини з 

герметичної камери тумблером «осушування» вмикається нагнітання в камеру 

теплого повітря, що видаляє з очищених поверхонь залишки миючої рідини. Режими 

І та ІІ встановлюють різну інтенсивність осушування. Для малих та середніх 

підшипників обирають режим І, для крупних (діаметром зовнішнього кільця більше 

за 150 мм) – режим ІІ; 

18. Відкривають герметичну камеру очищення; 

19. Вилучають очищені підшипники з камери, знімають з шаблону та 

кладуть на очищений фільтр; 

20. Проводять дефектоскопію підшипника та визначають ступінь 

придатності для подальшої експлуатації віброакустичним або іншим методом; 

21. Закладають нове мастило в підшипники, встановлюють захисні 

пильники (якщо вони були зняті перед очисткою) та консервують; 

22. Після закінчення роботи стенд вимикають натисканням кнопки «Викл.» 

на панелі живлення (СЕТЬ); 
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23. Проточні фільтри потребують заміни по мірі забруднення, що 

визначається візуально через зміну кольору фільтрувального елемента з світло-

жовтого на темно-жовтий. В середньому заміна фільтра рекомендується після 

очищення 25 підшипників з розміром зовнішнього кільця 150 мм. 

Згідно розробленої методики було виконано очищення підшипників коробки 

приводів авіаційних двигунів Аі-222-25 для ДП ЗМКБ „Прогрес”, що попередньо 

пройшли всі стадії промислового очищення (в тому числі і ультразвуковим 

методом). По завершенню очищення на розробленому та створеному лабораторному 

стенді підшипники і вимиті забруднення було повернуто замовнику. Детальне 

дослідження в заводських лабораторіях як самих підшипників так і вимитих часток 

підтвердили високу ефективність засобу і способу. 

 

5.4. Висновки по розділу 

1. Розроблено методику оцінки загального рівня вібрації трибосистем кочення 

за моментом тертя та рівнем вібрації після припрацювання, встановлено, що в 

результаті очищення досягнуто зменшення моменту тертя в середньому на 0,05 Н·м 

та загального рівня вібрації більш ніж на 3 дБ; 

2. Створено та впроваджено лабораторний стенд для безконтактного магнітно-

турбулентного очищення трибосистем кочення, результатом роботи якого є 

зменшення віброшвидкості та віброприскорення більш ніж на 20%; 

3. Розроблено інженерну методику проектування технологічного процесу 

безконтактного магніто-турбулентного очищення підшипників кочення. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 

1. Виконані дослідження та аналіз отриманих результатів показав, що окрім 

поверхневих дефектів різного типу деталей підшипників кочення, міромеханічні 

забруднення приповерхневих шарів суттєво негативно впливають на експлуатаційні 

віброакустичні характеристики, надійність та ресурс трибосистем кочення. 

2. Дослідження проблеми оцінки якості та стану трибосистем кочення в 

зібраному вигляді показали, що найбільш ефективним та інформативним є 

віброакустичний метод. Його суттєвою перевага полягає у можливості 

діагностування практично всіх видів дефектів виготовлення, монтажу й експлуатації 

трибовузлів. 

3. Розроблено та створено лабораторний стенд та методику оцінки 

віброакустичних характеристик, котрі дають змогу швидко та ефективно оцінювати 

стан трибосистем кочення, використовуючи аналіз частот 1,0; 2,2; 3,8 кГц у 

спектрах вібрації й шуму. 

4. Вперше виконана оцінка магнітної складової утримання частинок 

феромагнітної природи на поверхні феромагнітних деталей. Ефективне очищення в 

цьому випадку можливе лише при використанні в якості основи методу 

використання змінного імпульсного магнітного поля, яке шляхом інтенсивного 

перемагнічування дозволяє подолати магніті поля на межах доменів, відірвати 

забруднення з поверхні та видалити їх у миючу рідину. 

5. Встановлено, що для якісного очищення складного профілю порожнин 

трибосистем кочення та затінених елементами конструкції поверхонь необхідно 

проводити очищення на частотах до 5000 Гц, перевищення цього значення 

призводить до швидкої втрати інтенсивності потоку миючої рідини та загального 

зниження ефективності процесу. 

6. Для підвищення якості очищення і покращення віброакустичних 

параметрів, встановлено та реалізовано на лабораторному макеті необхідність 

забезпечення примусового взаємного переміщення елементів трибосистем кочення 

застосуванням додаткового змінного магнітного поля індукцією 450…700 мТл, що 

дає змогу відкрити для обробки значну частину, недоступних фунціональних 
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поверхонь в статичному стані через конструкційні особливості об’єкта очищення. 

7. За результатами досліджень розроблено інженерну методику проектування 

технологічних процесів очищення та розроблено стенд імпульсного магнітно-

турбулентного очищення трибовузлів кочення з пристроєм розмагнічування, що 

дозволило досягнути рівня залишкової намагніченості менш ніж 1,0 мТл. 

8. Запропонована технологія очищення підшипників на ДП ЗМКБ «Івченко-

Прогрес» авіаційних нерозбірних шарикопідшипників та результати аналізу 

фазового і гранулометричного складу видалених часток-забруднень, що були 

видалені під час очищення на розробленому і створеному стенді, показали високу 

ефективність розробленого способу та пристрою. У 80% випадках заявлена 

методика і тривалість очищення були високоефективними і забруднення поверхонь 

металевої природи практично повністю видалялись. 
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ДОДАТОК А 

Результати аналізу метрологічного забезпечення вимірювань, що виконувалися під 

час проведення науково-дослідної роботи. 
Призначення вимірювальної 

інформації 
Коротка характеристика методів 

вимірювань 
Потрібні показники 

точності 
Вимірювання загального 
рівня шуму підшипників 

кочення 

Метод ґрунтується на отриманні 
механічного переміщення 
мембрани і перетворення її 

величини в електричний 
аналоговий сигнал. 

0,5 Дб 

Вимірювання загального 
рівня вібрації підшипників 

кочення 

Метод ґрунтується на 
перетворенні механічної енергії 
биття елементів підшипника в 

електричний сигнал. 

50 мм/с 

Вимірювання остаточної 
намагніченості підшипників 

кочення 

Принцип дії ґрунтується на 
перетворенні постійного 

магнітного поля в електричний 
сигнал, підсиленні і перетворенні 
в механічну енергію переміщення 

стрілки. 

±5% 

 
Вимірювані або контрольовані величини 

Назва Одиниця 
вимірювань 

Можливий 
діапазон значень 

Припустима похибка 
вимірювань 

Рівень звукового тиску дБ 40-100 0,5 

Еквівалентні значення 
віброшвидкості мм/с 3*102..3*104 ±10% 

Індукція mT 0-750 
 ±5% 

 
Назва та характеристика застосованих засобів вимірювальної техніки 

Назва, тип, завод. 
№, дата 

виготовлення 

Діапазон 
вимірюван

ь 

Нормовані 
метрологічні 
характерист

ики 

Умови 
вимірюван

ь 

Дата 
останньої 
повірки / 

калібрування 

Міжповірочний 
інтервал 

Вимірювач шуму 
і вібрації ВШВ-

003-М3 

22-140дБ 
за шумом, 

 
3*102..5*1
04мм/с за 
вібрацією 

0,5дБ за 
шумом 

 
 

±10% за 
вібрацією 

Стандартні 
лабораторн

і 

20.01.2006р. 
Калібрування 
-20.01.2006 р. 

2р. 

Тесламетр ЕМ 
4305 

0-1500 mT ±2,5% Стандартні 
лабораторн

і 

19.06.2006р. 2р. 
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Оброблення та подання результату 

Характеристика способу 
оброблення 

спостережень 

Метрологічна оцінка 
результатів вимірювань 

Використані нормативні 
документи 

 
системний 

 

Абсолютна похибка 
вимірювань: шуму ε = 0,4 

дБ, 
вібрації ε = 36мм/с 
індукції ε = 19 mT 

ймовірна відносна похибка 
вимірювань: 
шуму =1,2% 

вібрації = 1,6% 
індукції = 1,1% 

Метод визначення 
показників шуму і вібрації 
(ГОСТ 12.1.026-80, ГОСТ 

12.1.012) 
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ДОДАТОК Б 

Протокол испытаний шарикоподшипников 4-1080096 ШЗ УС21, 
очищенных в лаборатории триботехники НАУ 

 
Объект испытаний: шарикоподшипники 4-1080096 ШЗ УС21 со смазкой Эра ф. с общим уровнем 

вибрации 68…78 дБ в количестве 100 (сто) штук с последующей очисткой импульсным магнитно-
турбулентным методом. 

Цель испытаний: оценка эффективности импульсного магнитно-турбулентного метода очистки 
подшипников от микро и субмикро токопроводящих частиц, предложенного лабораторией триботехники 
НАУ. 

Место и время испытаний: НАУ, г.Киев – сентябрь 2004г., ОАО „Видеофон”, г.Воронеж – август 
2004г. 

Результаты испытаний: в лабораторию триботехники НАУ были переданы ш/подшипники 4-
1080096 ШЗУС21 в количестве 100шт. с общим уровнем вибрации 68…78 дБ, превышающих браковочный 
уровень 67 дБ. 

После проведенной в г.Киеве очистки импульсным магнитно-турбулентным методом уровень 
вибрации 62-ух подшипников снизился и стал соответствовать техническим требованиям. 

Результаты измерения общего уровня вибрации этих подшипников в ОАО «Видеофон» приведены в 
таблице 1. 

Отмечена стабильность показаний уровня вибрации. 
 

Таблица 1. 
Общий уровень вибрации подшипников. 

№ ш/п ОУВ № ш/п ОУВ № ш/п ОУВ № ш/п ОУВ № ш/п ОУВ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

63 
62 
62 
63 
64 
64 
63 
62 
60 
63 
62 
65 
62,5 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

62 
62 
63 
63 
62 
64 
63 
62 
62,5 
65 
65 
65,5 
62 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

64 
66 
63 
62 
63 
63 
62 
62 
62,5 
62,5 
62 
62 
62 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

62 
63 
65 
62 
62 
62,5 
62 
67 
66 
60 
59,5 
62 
63,5 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

64 
64 
67 
63 
63 
62 
62 
63 
62 
64,5 
 

Примечание: технические требования – не более 67дБ. 
 
Вывод: очистка подшипников импульсным магнитно-турбулентным методом, проведенная в 

лаборатории, привела к снижению общего уровня вибрации 62-ух из 100 отбракованных подшипников до 
величины 59,5…67 дБ, что соответствует техническим требованиям. Выход годных подшипников после 
очистка импульсным магнитно-турбулентным методом составил 62%. 

 
От НАУ:       От ОАО «Видеофон»: 
 
Ст.научный сотрудник     Начальник отдела БВГ 
 
  Стельмах А.У.      Ю.С.Юров 
        Инженер-конструктор І кат. 
 
          В.И.Богушев 
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Продовження додаток В 
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Продовження додаток В 
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ДОДАТОК Д 
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