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5.6. Триботехнологія машинобудування

Працездатність і довговічність машин
Працездатність і надійність. Будь-яка машина створюється з визначеною 

метою і характеризується вихідними параметрами. Це можуть бути показники 
продуктивності, потужності, економічності, міцності, точності функціонування 
й ін. Припустимі значення вихідних параметрів визначаються нормативними 
документами – стандартами, технічними умовами. Звичайно задається сукуп
ність вихідних параметрів. Значення кожного з них залежить від вихідних пара
метрів вузлів, окремих деталей і навіть поверхонь.

Стан виробу, при якому він здатен виконувати задані функції, зберігаючи 
значення вихідних параметрів у межах, регламентованих нормативно-технічною 
документацією, називають працездатністю.

У працездатному стані механічна система може знаходитися визначений 
час, доти, поки не відбудеться з якої-небудь причини відмовлення. Відмовлення 
– це подія, що полягає в порушенні працездатності системи: наприклад, поломка 
зуба зубчастого колеса, граничний знос підшипника, вихід за припустимі межі 
продуктивності компресора. Час роботи виробу до відмовлення, виражений у 
календарних одиницях, називають терміном служби до відмовлення, а виражене 
в годинах – наробітком до відмовлення. Розходження полягає в тому, що маши
на, що знаходилася в експлуатації, наприклад, 100 календарних годин, у дійснос
ті функціонувала 40 годин. У зв’язку з цим наробіток і термін служби до гранич
ного встановленого технічною документацією стану називають відповідно ресу-
рсом або припустимим терміном служби. Очевидно, час роботи машини до від
мовлення є випадковою величиною, а припустимий термін служби – детерміно
ваним.

Щоб виріб виконував задані функції протягом усього терміну служби 
(ресурсу), він повинен мати властивість зберігати в часі свою працездатність. Таку 
властивість називають надійністю виробу. Надійність містить у собі поняття без
відмовності й довговічності. Безвідмовність – це властивість виробу зберігати 
працездатність протягом деякого наробітку, довговічність – властивість виробу 
зберігати працездатність до настання граничного стану, тобто протягом усього 
часу експлуатації (при діючій системі технічного обслуговування й ремонтів).

Основні фактори, що визначають надійність, мають випадковий характер. 
Відмовлення – випадкова подія, наробіток – випадкова величина, процес, що 
призводить до відмовлення (знос, утома, корозія), – випадкова функція. Тому 
показники, що характеризують надійність виробу, мають імовірнісну природу. 
Вивченням і оцінкою надійності займається наука про надійність.

Оцінка рівня надійності, необхідного ступеня його підвищення, розглядається 
й вирішується з економічних позицій. Сумарний ефект від підвищення надійності 
та витрат на це підвищення повинен бути позитивним. У наш час багато машин 
випускаються недостатньо надійними. Разом з тим наука й досвід створення вітчи
зняної нової техніки показують, що практично завжди маються широкі можливості
підвищення надійності конструкторсько-технологічними (триботехнологічними) 
методами, що дають високу технічну й економічну ефективність.
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Причини втрати машиною працездатності. Класифікація відмовлень.
Працездатність машини (її елементів) змінюється в результаті впливу наступних 
факторів: енергії, пов’язаної з робочими процесами, що протікають у машині, і з 
роботою окремих вузлів і механізмів; енергії, накопиченої в матеріалах, деталях 
і складальних одиницях у процесі їхнього виготовлення і складання (внутрішні 
напруження, складальні деформації); енергії навколишнього середовища 
(температура, запиленість, дії людини); енергії, виникнення й величина якої по
в’язані зі старінням машини (старіння матеріалу, деградація точності і т.д.).

Усі енергетичні впливи викликають у машині складні фізико-хімічні проце
си, що змінюють (найчастіше знижують) вихідні параметри виробу. Частина 
процесів є оборотними: при знятті впливу машина (елемент) переходить у вихід
ний стан (наприклад, пружні деформації). Необоротні процеси (зношування, 
утома, корозія, релаксація напруги) призводять до прогресуючого погіршення 
вихідних параметрів машини. Ці процеси змінюють не тільки властивість мате
ріалів деталей, але і якості змащення, палива, конструктивні, кінематичні, дина
мічні параметри елементів і вузлів машини, якості поверхонь, отримані на тех
нологічному етапі, і т.д. Наприклад, механічна енергія, що діє в зубчастій пере
дачі редуктора, призводить до зношування бічних поверхонь зубів. Вихідна фор
ма, отримана при остаточному профілюванні поверхонь зубів (шевінгуванням, 
шліфуванням), спотворюється. Зростають циклічна погрішність, погрішність 
кроку, втрачаються задані умови контактування. Зростають динамічні наванта
ження, вібрації. Збільшується гучність, що для багатьох суднових редукторів є 
одним з основних вихідних параметрів.

Відмовлення класифікують за різними ознаками.
За характером виникнення й протікання процесів, що призводять до відмов

лення, розрізняють поступові (зношувальні) відмовлення і раптові відмовлення.
Поступові відмовлення виникають у результаті старіння елементів і маши

ни в цілому. Основною ознакою поступового відмовлення є його залежність від 
тривалості попередньої роботи виробу. З ростом експлуатації машини зростає 
ймовірність виникнення такого відмовлення. До цього виду відноситься біль
шість відмовлень механічних систем. Вони викликаються процесами зношуван
ня, утомлення, корозії, повзучості.

Раптові відмовлення виникають у результаті сполучення несприятливих 
факторів і випадкових зовнішніх впливів, спільна дія яких перевищує можливос
ті виробу до їхнього сприйняття. Основною ознакою раптового відмовлення є 
незалежність його виникнення від тривалості попередньої роботи машини. При
кладами таких відмовлень можуть служити: заїдання робочих поверхонь через
перебої в змащенні, підвищення температури масла на вході (наприклад, через 
вихід із ладу холодильника масла), поломка зубів через несприятливе пересполу
чення (найменша жорсткість, твердість поверхонь пари зубів). Відмовлення від
бувається без попередніх симптомів руйнування.

За ознакою наслідку відмовлення розподіляють на параметричні та відмов
лення функціонування.

Відмовлення, що призводить до виходу параметрів машини за припустимі 
межі, називають параметричним (порушення точності верстата, падіння ККД 
редуктора). При цих відмовленнях виріб не виходить із ладу, але виявляється 
непрацездатним за вимогами, закладеними у нормативних документах. Експлуа
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тація устаткування, що має параметричне відмовлення, може призвести до важ
ких наслідків, наприклад, до випуску неякісної продукції.

Відмовлення, що призводить до неможливості функціонування машини, 
називають відмовленням функціонування (наприклад, у результаті заклинювання 
поршня не працює двигун; через поломку лопатки не функціонує турбіна). Від
мовлення функціонування можуть бути наслідком параметричних відмовлень; 
наприклад, втрата потужності двигуна може призвести до втрати керованості і 
до неможливості руху судна в штормовій обстановці. Обидва види відмовлень 
можуть бути як поступовими, так і раптовими.

Відмовлення можуть бути припустимими й неприпустимими. Припустимі 
відмовлення – результат процесів старіння, що призводять до погіршення вихід
них параметрів виробу. Це неминучі відмовлення, їх не можна запобігти, а мож
на лише віддалити. Неприпустимі відмовлення пов’язані з помилками проекту
вання, з порушенням умов виробництва та експлуатації. Неприпустимі відмов
лення завжди можна виключити. Їх наявність – ознака недостатньої професійної 
компетентності проектантів, технологів або експлуатаційників.

Причини відмовлень звичайно формуються на різних стадіях створення 
нової техніки. На рис. 5.6.1 зазначені стадії виникнення причин відмовлень. Пе
реважна кількість відмовлень має причини, закладені на стадіях виготовлення, 
складання й монтажу виробів. Звідси виникає важливість вивчення технології 
створення машин із позицій надійності (тобто безвідмовності і довговічної робо
ти). У цьому аспекті дуже важливим є об’єднання на загальній методологічній 
основі трибології та тих розділів технології машинобудування й термообробки, 
що безпосередньо пов’язані з виготовленням пар тертя машин оптимальної несу
чої здатності та зносостійкості. Посилення позицій технології у створенні довго
вічних пар тертя, створення основ триботехнології висувається всім ходом нау
ково-технічного прогресу.

Введення в триботехнологію
Предмет, задачі та методи триботехнології. Триботехнологія – науко

вий напрямок, що поєднує предмет, задачі, ідеї й методи трибології та технології 
машинобудування в єдиний комплекс на єдиній методологічній основі з метою 
забезпечення довговічності машин і їхніх елементів на стадіях проектування, 
виробництва й експлуатації. Предметом вивчення триботехнології є вузли тертя 
(пари тертя), системи пар тертя в механічних системах, їхня взаємодія, взаємовплив, 
несуча здатність, зносостійкість, профілювання й зміцнення робочих поверхонь. Три
ботехнологія поєднує далеко не все, що є змістом технології й трибології. У трибо
технологію входять розділи технології, пов’язані з технологічною спадковістю й 
остаточним профілюванням (макро- і мікро-) робочих поверхонь, зі зміцненням 
хіміко-термічними методами і методами пластичного деформування, із прити
ранням, обкатуванням і прироблянням пари тертя, з компенсацією, регулюван
ням зносу й відновленням зношених деталей. З матеріалознавства в триботехно
логію залучені розділи, пов’язані зі зміцненням поверхневих шарів (без пору
шення заданих властивостей серцевини), із стабілізацією нерівновагих структур, 
релаксацією напруги. З трибології у триботехнологію не входять розділи, безпо
середньо не пов’язані з вивченням довговічних пар тертя.

Триботехнічний аспект у триботехнології містить у собі всі питання проек
тування й конструювання механічних систем (систем пари тертя), що безпосере
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Причини відмовлень

Проектування Виготовлення Зборка Монтаж на судні

Рис. 5.6.1 Класифікація причин відмовлень по стадіях створення 
нової техніки:

1 – невдала форма деталі (поверхні); 2 – різка зміна перетину; 3 – гострі крайки; 4 – невдалий вибір матеріа
лу; 5 – невдале сполучення матеріалу в контакті; 6 – сильно розрізняються коефіцієнти розширення матеріа

лів; 7 – недооцінка навантаження; 8 – сильні флуктуації навантаження; 9 – невірний метод розрахунку на 
міцність (довговічність і т.д.); 10 – помилка в технологічній документації; 11 – невірний вибір матеріалу; 

12 – неправильна документація на заготовку; 13 – невірний вибір способу одержання заготовки; 14 – непра
вильне призначення припусків; 15 – невірне розчленовування на етапи; 16 – неправильне розміщення в ТП 
операцій зміцнення; 17 – невірно обрані операції зміцнення; 18 – невірно обрані профілюючі (остаточні) 

методи обробки; 19 – невірно призначені режими обробки; 20 – дефекти на остаточній обробці (наприклад, 
припали шліфування); 21 – невірно отримана (непроконтрольована) шорсткість; 22 – невірне значення твер
дості; 23 – невірне сполучення твердості поверхні та серцевини; 24 – неправильно застосовано інструмент; 
25 – невірно забезпечена точність пристосування; 26 – помилки в налагодженні; 27 – неправильно обрана 

ЗОР; 28 – помилки в контролі; 29 – одержання зневуглецьованого шару; 30 – одержання наводненого шару; 
31 – перенаклеп поверхонь; 32 – одержання залишкових напруг розтягання; 33 – короблення поверхонь; 

34 – невірно застосовані люнети; 35 – одержання хвилястості на поверхні; 36 – β-структура в латуні та брон
зі; 37 – ε-фаза в азотованому шарі; 38 – погані механічні властивості заготовки; 39 – поганий метод виливки; 
40 – порожнини; 41 – розшарування; 42 – місцева усадка; 43 – мікропористість; 44 – зсув стержня; 45 – неме
талічні включення; 46 – газові бульки; 47 – закочення, складки; 48 – окісні плівки; 49 – невірне розташування 
зерна; 50 – надмірна холодна обробка; 51 – поверхневі тріщини; 52 – невірна теплова обробка; 53 – перегрів; 
54 – недогрів; 55 – невідповідне загартування, хіміко-термічна обробка; 56 – невірно оформлені пази, вирізи, 

галтелі; 57 – невірно виконане фланкування; 58 – невірні тонкі покриття; 59 – неправильне з’єднання; 
60 – неправильне припасування; 61 – неправильна клепка; 62 – погане свердління; 63 – невірне зварювання; 

64 – неправильна пайка; 65 – переплутано склад припою; 66 – включення флюсу в паяному з’єднанні; 
67 – окислювання або непровар шва; 68 – розтріскування заливання підшипника; 69 – відшаровування; 

70 – невірне розточення отвору підшипника; 71 – недостатнє прилягання вкладиша до корпуса; 72 – недоста
тній ступінь контакту; 73 – зайвий натяг; 74 – зайвий зазор; 75 – невірний робочий зазор; 76 – невірна осьова 
гра підшипника кочення; 77 – перетяжка; 78 – ушкодження робочої поверхні; 79 – перекручування форми; 

80 – сліди інструмента; 81 – залишки бруду, масла; 82 – недостатнє затягування; 83 – різні різьблення; 
84 – невірні допуски; 85 – заміна бракованою деталлю; 86 – перерозподіл переміщень у розмірному монтаж

ному ланцюзі в порівнянні зі складальною; 87 – погрішності у зв’язку з нетвердістю корпуса; 88 – вплив 
корпуса судна (завантаженого, порожнього, однобічне сонячне нагрівання); 89 – прицентрування нежорстко

го вала до твердого; 90 – монтаж на стапелі; 91 – монтаж на плаву; 92 – помилка в розмірах клинів; 
93 – нерівномірна усадка пластмаси; 94 – невірно пробита центрова лінія валопроводу; 95 – невірно зняте 

розточення ахтерштевня; 96 – невірно зроблене розточення; невірно поставлені сальники ущільнень; 
97 – неправильний монтаж; 98 – неправильний контроль монтажних робіт 
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дньо забезпечують якість і надійність. Технологічний аспект формується з пи
тань забезпечення довговічності пари тертя (машин) технологічними методами. 
Триботехнологія займається також вивченням і узагальненням взаємодії і взає
мовпливу наук технології та трибології.

Основною задачею триботехнології є дослідження і створення оптимальних 
пар тертя, вузлів тертя й систем пар тертя, що забезпечують задану надійність і 
довговічність механічних систем у встановлених умовах експлуатації.

Оптимальний робочий стан пари тертя можна одержати лише при рішенні 
оптимізаційної задачі вибору матеріалів, методів зміцнення робочих поверхонь, 
методів створення потрібного макро- і мікрорельєфу (з урахуванням деградації 
точності цих параметрів у процесі експлуатації), змащення й системи змащення, 
забезпечення передпускового періоду масляним шаром і т.д.

Очевидно, що створювати пари тертя однакової довговічності й вартості 
можна, широко варіюючи фактори, що впливають на них. Наприклад, можна 
призначити недорогий матеріал і ввести технологічну операцію зміцнення пове
рхневих шарів, застосувати більш дороге змащення або створити спеціальний
мікрорельєф на робочих поверхнях. Як орієнтуватися у великій розмаїтості пара
метрів, що впливають, як враховувати масштабний фактор, великі номенклатури 
застосовуваних матеріалів, технологій, змащень, систем змащення, на основі 
якої цільової функції приходити до узагальнень і оптимізації – весь цей ком
плекс питань покликана вирішувати триботехнологія.

Вимоги триботехнології пронизують весь процес виробництва й експлуата
ції машин: від одержання заготовок до випробувань машин на стенді, до монта
жу на судні й видачі рекомендацій на експлуатацію.

Здавалося б, що загального між триботехнологією, дисципліною, пов’язаною 
зі створенням довговічних пар тертя, і заготівельним виробництвом, де заклада
ються лише загальні, об’ємні якості майбутньої деталі? Тим часом із позицій три
ботехнології далеко не рівнозначні методи одержання заготовок. Візьмемо як при
клад лиття. Методи лиття можуть вважатися гарними (з урахуванням триботехно
логічних вимог), якщо, поряд із прийнятними показниками за продуктивністю й 
матеріалоємністю, будуть давати дрібнозернисті, безлікваційні і т.п. виливки. Цьо
го можна досягти, якщо використовувати для заливання чистий сплав (методи ва
куумного всмоктування, електрожужільну, електронно-променеву плавку); витри
мувати метал у формі під тиском (методи тиску, допресування); не змішувати роз
плав на шляху у форму з киснем і іншими газами (метод усмоктування) і т.д.

З позицій триботехнології варто вибирати і матеріал пар тертя. На перший 
погляд краще рішення – поставити кращий матеріал – виявляється насправді 
далеко не кращим. Найчастіше таке рішення нераціональне і здорожує вузол 
тертя. Майже завжди вдаліше буде варіант багатошарового тіла (контртіла) пари 
тертя, у якому серцевина забезпечує міцнісні характеристики, а поверхневий 
шар – задану довговічність по зносу. Недарма все частіше організується індуст
ріальне виробництво біметалічних виробів, наприклад, сталевої штаби, покритої 
антифрикційним шаром бронзи для вкладишів підшипників ковзання. Причому 
при виборі матеріалу намітилася тенденція віддавати перевагу не міцнісним кри
теріям, а довговічнісним. Наприклад, матеріал високонапруженої циліндрової 
гільзи вибирають, орієнтуючись не стільки на її міцність, скільки на те, яку опе
рацію зміцнення робочих поверхонь передбачається закласти в ТП виготовлення 
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втулки. Якщо призначається операція зміцнення – азотування, то матеріалом 
призначають сталі, спеціально створені для азотування: 38ХМЮА, 30ХМА, що 
містять молібден і алюміній, або нікель для одержання якісного азотованого ша
ру і достатня кількість вуглецю для достатньої міцності серцевини деталі. Якщо 
призначається операція зміцнення – цементація, то вибирають сталь, що цемен
тується, наприклад, 12ХН3А або 18Х2Н4А.

Тільки з позицій триботехнології, до речі, можна вірогідно вказати місце 
зміцнювальної операції в ТП і остаточну операцію обробки (механічну, хіміко-
термічну, гальванічну), сполучення профілюючих і зміцнюючих операцій.

Єдина методологічна основа триботехнології полягає в способі мислення, 
принципах і підходах фахівців різних профілів до проблеми створення механіч
них систем, що володіють заданими показниками надійності, на базі ідеології, 
теорії та практики технології машинобудування й трибології.

У дослідженнях триботехнологічних проблем використовуються наукові 
методи механіки твердого тіла, яке деформується, фізики й хімії твердого тіла, 
фізичного матеріалознавства, фізико-хімічної механіки матеріалів і т.п. В інже
нерних аспектах застосовуються методи гідромеханіки, трибології, технології 
машинобудування і термічної обробки.

Постановка й рішення триботехнологічних проблем припускають систем
ний підхід і широке застосування оптимізаційних методів із залученням методів 
економічного аналізу.

Органічне з’єднання трибології й технології виробництва довговічних пар 
тертя (систем) – той напрямок, на якому можна чекати різкого підвищення якос
ті нової техніки.

Технологічні рельєфи. У результаті механічної обробки поверхні деталі 
здобувають технологічний рельєф, що характеризується макрогеометрією, хви
лястістією і мікрогеометрією.

Шорсткість обробленої поверхні зумовлена геометрією ріжучого інструме
нта, режимами різання і пластичних деформацій матеріалу. Практично для будь-
яких матеріалів при подачі понад 0,2 мм/про різко зростає шорсткість (крива 1 
на рис. 5.6.2). Трохи знизити цю тенденцію вдається за рахунок збільшення шви

Рис. 5.6.2. Залежність шорсткості 
від параметрів різання
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дкості різання. Специфічні геометричні параметри ріжучих крайок дозволяють 
одержати високий ступінь чистоти оброблюваних поверхонь при дуже великих 
подачах. Наприклад, чистове обточування шийок суднових валів широкими різ
цями при подачі 5...8 мм/об підвищує чистоту обробки.

Обробка вуглецевих конструкційних сталей зі швидкістю різання близько 
0,01...0,5 м/с (крива 2 на рис. 5.6.2) приводить до утворення стружок сколюван
ня; тепловиділення недостатнє для виникнення наросту на різці, мікронерівності 
малі і копіюють форму вершини різця. У діапазоні швидкостей різання 0,5...0,7 
м/с спостерігається інтенсивне наростоутворення (налипання оброблюваного 
металу на вершині різця), що сильно впливає на шорсткість. Наріст непостійний 
за формою, він сколюється, утворюється знову і т.д. При швидкості різання ви
ще 0,8 м/с температура вершини різця зростає настільки, що міцність наросту 
падає і він швидко руйнується, показники шорсткості знову поліпшуються. При 
обробці тендітних матеріалів наростоутворення не спостерігається.

Наростоутворення залежить від твердості оброблюваного матеріалу. З під
вищенням твердості (загартуванням, наклепом) коефіцієнт тертя, а отже, і об
ласть пластичних деформацій зменшуються, що приводить до зростання чистоти 
обробки (крива 3 на рис. 5.6.2).

З геометричних параметрів ріжучих крайок інструмента найбільш помітно 
впливає на шорсткість радіус r заокруглення вершини різця. На чистових опера
ціях при r > 2 виникають вібрації й хвилястість (крива 4 на рис. 5.6.2). Значно 
менший вплив на шорсткість роблять головний φ і допоміжний φ1 кути в плані. 
Шорсткість ріжучих крайок інструмента повинна бути на два-три класи вища  за 
задану для оброблюваної поверхні. Знос інструмента звичайно незначно збільшує 
шорсткість (у межах одного класу за період нормальної стійкості інструмента).

Глибина різання мало впливає на шорсткість (крива 5 на рис. 5.6.2).
Поліпшення чистоти обробки досягають за рахунок застосування змазую

чоохолоджувальних рідин, що знижують сили тертя і пластичних деформацій у 
зоні різання.

Зміцнення та знеміцнення. У процесі механічної обробки під дією норма
льних і дотичних напружень виникає деформація матеріалу. Нормальні напруги 
приводять до зміни міжатомних відстаней. Перевищення деякого граничного 
значення нормальних напружень викликає розрив кристала. Дотичні напружен
ня обумовлюють пружні зрушення атомів усередині кристалічних ґраток, викли
каючи їх пружне перекручування. Після досягнення деякого граничного значен
ня відбувається зрушення однієї частини кристала щодо інших, але кристал за
лишається цілим. Після зняття зовнішнього навантаження частини кристала, що 
зрушилися, не повертаються у вихідне положення. Сума таких зрушень являє 
собою залишкову, пластичну деформацію.

Граничне дотичне напруження, що приводить до зрушень, не залежить від 
нормальної напруги і визначається родом металу, кристалографічним напрямком 
і площиною ковзання, полем дислокації і домішками в металі, ступенем попере
дньої й температурної деформації.

Процес ковзання впливає на внутрішню будову полікристалів, їх механічні 
й фізичні властивості. Ці узагальнені взаємозалежні зміни в кристалах, що су
проводжують пластичну деформацію поверхневих шарів при механічній оброб
ці, приводять до зміцнення (наклепу) поверхні виробу. Зміцнення – атермічний 
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процес. Ступінь зміцнення в основному залежить від ступеня деформації. У ре
зультаті наклепу підвищуються всі характеристики опору деформації (межа міц
ності, границя текучості), знижується ступінь пластичності (відносне подовжен
ня при розтяганні, відносне звуження). Зміцнені шари металу мають перекручені 
кристалічні ґратки, неоднорідно розподілені внутрішні напруження між окреми
ми зернами (напруги другого роду), хитливі неврівноважені положення атомів, 
пружні перекручування площин ковзання (напруги третього роду), що додає 
металу структурно хитливий стан. З цих причин поряд із зміцненням у часі після 
механічної обробки в окремих обсягах і у всьому поверхневому шарі протікають 
зворотні явища (знеміцнення, або відпочинок), що повертають метал у більш 
стійкий стан. Ступінь знеміцнення підвищується при збільшенні температури, 
тривалості відпочинку, ступеня зміцнення і зовнішніх напруг і зменшується з 
ростом температури плавлення оброблюваного металу.

Для умов експлуатації найчастіше використовується зміцнений або знеміц
нений поверхневий шар на остаточній операції механічної обробки. При підборі 
відповідних режимів різання зміцнення металу може цілком зніматися знеміц
ненням, що протікає в момент обробки (різанням, шліфуванням).

Фактори, що зменшують тривалість відпочинку (внаслідок збільшення швид
кості деформації) або знижують температуру деформованого металу (за рахунок 
поліпшення охолодження, підвищення теплопровідності металу, зменшення тер
тя), сприяють підвищенню ступеня зміцнення. При динамічній деформації щіль
ність енергії, що поглинається, вища, ніж при статичній деформації. Ґратки мета
лу після динамічного навантаження мають великий запас потенційної енергії та 
виявляються енергетично менш стійкою системою. На цій теоретичній основі роз
роблені технологічні методи зміцнення поверхневих шарів деталей.

Структура й поля залишкових напруг. При чистових операціях лезовим 
інструментом помітних структурних змін у поверхневому шарі звичайно не спо
стерігається, у той час як при абразивній обробці (особливо метастабільних 
структур) нерідко утворюються так звані вторинні структури. При температурі 
розігріву поверхні нижче критичної точки АС1 з’являється структура відпущен
ня. Якщо температура вища критичної точки АС3, утвориться структура вторин
ного загартування.

Виникнення вторинних структур при шліфуванні пов’язане з технологічни
ми характеристиками операції. Зі збільшенням глибини шліфування і подовж
ньої подачі підвищується навантаження на окреме абразивне зерно, підсилюєть
ся тертя в зоні різання. Усе це інтенсифікує виділення теплоти, що і спричиняє 
зростання глибини відпущеного шару та ступеня відпустки. До подібних же ре
зультатів призводять затуплення зерен абразивного круга, занадто висока твер
дість його зв’язування, недостатнє охолодження зони різання. Область структур
них змін можна скоротити шляхом збільшення частоти обертання виробу, що 
зменшить час теплового впливу круга. Глибина поширення структурних змін 
коливається в межах 0,02...0,2 мм.

При механічній обробці в поверхневих шарах деталей внаслідок різних при
чин розвиваються залишкові напруги. Зміцнення під впливом пластичної дефор
мації різання зменшує щільність, одночасно збільшуючи питомий обсяг металу 
поверхневого шару. Недеформовані шари, що лежать нижче, перешкоджають 
поширенню зони пластичної деформації зв’язаних із ними верхніх шарів. Унас
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лідок цього в зовнішньому шарі виникають стискаючі, а в серцевині – залишкові 
напруги, що розтягують.

Стружка, відокремлюючись від оброблюваної поверхні, під дією інструмен
та витягає верхні волокна поверхневого шару; виникають пружна й пластична 
деформації розтягання в напрямку різання. У тому напрямку працює сила тертя 
задньої грані інструмента при ковзанні по обробленій поверхні. Слідом за закін
ченням різання верхні волокна, зв’язані із серцевиною, здобувають залишкові 
напруги стиску, ті, що лежать нижче, – залишкові напруги розтягання.

Граничний поверхневий шар твердого тіла до вступу в контакт із контрті
лом складається з наступних шарів: окісного шару, виникаючого з атмосферного 
кисню (товщиною на залізі 50 Å, на сталі – до 20 Å, на алюмінії – до 150 Å); ша
ру, що складається із забруднень і адсорбованих газів і пар (товщиною до 25 Å), 
граничного мастильного шару (товщиною порядку 200 Å).

Деталі, що сполучаються, контактують по робочих поверхнях, які виконані з 
макро- і мікровідхиленнями. Тому розрізняють площі контактування: номінальну, 
відповідну номінальним розмірам деталі, що сполучаються, а×b, контурну (сума 
плям контакту, обведених пунктиром); фактичну – торкання по мікронерівностях 
(точки на плямах контакту). Контурна площа залежить від дійсної макрогеометрії 
й хвилястості контактуючих поверхонь, розташування поверхонь у складальному 
розмірному ланцюзі на стенді і від навантажень, що діють у контакті.

У контакт спочатку вступають конфронтуючі виступи, сума висот яких най
більша. Частина виступів деформується тільки пружно, частина – пружно й пла
стично. При подальшому зближенні поверхонь під дією навантаження в контакт
вступають усі нові виступи. У формуванні фактичної площі при первинному 
контакті провідна роль належить пластичній деформації. Зі зростанням наванта
жень може пластично деформуватися і матеріал на контурній площі. При сполу
ченні різних матеріалів площа фактичного і контурного контакту визначається 
фізико-механічними властивостями більш м’якого й геометричними параметра
ми поверхні більш твердого матеріалу. Усілякі включення, сегрегації домішок, 
мікротріщини, залишкові напруги, що викликають неоднорідності кристалічної 
будови, впливають на контактування і здатні вже при первинному контакті ви
кликати зародок серйозного ушкодження поверхонь.

Наявність на поверхні граничних шарів окислів, ПАВ і т.п. приводить до 
пластифікації матеріалу, до полегшення утворення площ фактичного й контур
ного контакту без задирів.

Первинне контактування поверхонь у парі тертя вже значно змінює технологі
чний рельєф і фізико-механічні властивості поверхневих шарів (наклеп), але це ще
не експлуатаційний рельєф. В експлуатаційний стан поверхневі шари переходять 
під впливом первісного періоду роботи поверхонь, що називають приробленим.

Види тертя в машинах і механізмах
При русі контактуючих поверхонь відносно один одного виникає тертя опо

ру руху. Зовнішнє тертя – дисипативний процес, що має складну природу і су
проводжується комплексом явищ механічного фізико-хімічного, електричного, 
металургійного, теплового характеру, що призводять до зношування та руйну
вання твердих тіл. Силу опору переміщенню поверхонь, спрямовану протилежно 
відносному руху тіл, називають силою тертя, а коефіцієнт пропорційності між 
цією силою і нормальним навантаженням – коефіцієнтом тертя.
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За кінематичними ознаками розрізняють тертя ковзання, тертя котіння й 
тертя котіння з проковзненням.

Великий вплив на тертя робить середовище, що розділяє тертьові поверхні. 
З цих позицій розрізняють сухе тертя (без змащення) і тертя зі змащенням.

Сухе тертя – тертя двох твердих тіл при відсутності на поверхнях тертя 
(робочих поверхнях) мастильного матеріалу будь-якого виду. Сухе тертя можли
ве у вакуумі. У звичайних умовах воно спостерігається в гальмах, фрикціонах.

Тертя зі змащенням розділяють на два види: граничне та рідинне.
Граничним називають тертя двох твердих тіл при наявності на поверхнях 

тертя шаруючої рідини (твердого змащення), що має властивості, які відрізня
ються від властивостей в обсязі. Граничне тертя можливе у зв’язку з адсорбцій
ними явищами на поверхнях (виникненням граничних шарів змащення і пласти
фіціюванням) обох контактуючих тіл. Взаємодія між поверхнями при гранично
му терті відбувається через граничні шари, при великому значенні коефіцієнта 
тертя, але без явищ задиру (схоплювання). При зникненні мастильних граничних 
шарів граничне тертя переходить у сухе тертя, виникають містки зварювання, 
задири та заїдання робочих поверхонь. Такий перехід можливий, наприклад, із 
ростом температур. Так, деструкція граничного шару для жирних кислот на хімі
чно неактивних металах близька до температури їх плавлення (40...80 °С), а на 
хімічно активних металах 90…150 °С. Роботі поверхонь без задирів сприяють 
окісні шари, що за міцністю звичайно поступаються основному матеріалу і після 
руйнування самовідновлюються.

Тертя двох твердих тіл, розділених шаром рідини, у якому виявляються її 
об’ємні властивості, називають рідинним. Мастильна рідина в несучому шарі 
знаходиться під тиском, що врівноважує зовнішнє навантаження. Опір руху при 
рідинному терті дорівнює опору ковзання шарів масла відносно один одного та 
залежить від в’язкості мастильного матеріалу. Звідси низьке значення коефіцієн
та тертя. Цей вид тертя оптимальний не тільки за енергетичними втратами, але й 
у зв’язку із забезпеченням великої довговічності по зносостійкості. Явище рі
динного тертя вперше було відкрито в 1883 р. Н.П. Петровим, творцем основ 
гідродинамічної теорії змащення.

Тиск у несучому шарі створюється двома шляхами: спеціальним насосом 
або автоматично при залученні масла у звужуваний клиновий зазор, утворений 
поверхнями пари тертя. Клиновий зазор створюють методами профілювання 
поверхонь або спеціальною установкою (самоустановкою) опорних поверхонь; 
наприклад, в опорному підшипнику ковзання діаметр отвору вкладишів роблять 
більшим за діаметр вала. Масло нагнітається в зазор завдяки насосному ефекту 
обертової цапфи.

Рідинне тертя здатні забезпечити не тільки масла, але і мастила, що володі
ють в’язкопластичними властивостями. Течія змащення в зазорі відмінна від 
гідродинамічної.

Піднімальна сила масляного шару утвориться також при терті котіння й 
котіння з проковзненням (зубчасті колеса, підшипники кочення). Зона тиску ма
сла на контакті таких пар тертя мала, а тиск значний. Масляна плівка має неве
лику товщину, порівняну з місцевими деформаціями контактуючих тіл, що впли
вають на конфігурацію зазору. Теорія контактно-гідродинамічного змащення 
вперше і найбільш повно розроблена радянськими вченими.
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При повному рідинному терті і прокочуванні масла через тертьові поверхні 
перед пуском нерідко спостерігається повна відсутність зносу, включаючи при
роблюваний (через багато годин наробітку цілком зберігається технологічний 
рельєф). Тому важливим є призначення й виконання оптимальних технологічних 
параметрів робочих поверхонь.

При малій товщині масляного шару можливий металевий контакт повер
хонь. Тоді тертя залежить від факторів, властивих рідинному тертю, і додатково 
від геометричних і фізико-механічних властивостей поверхневих шарів. Рідинне 
тертя вдається забезпечити далеко не для всіх пар тертя. У суднових машинах і 
механізмах зустрічається, наприклад, рідинне й граничне тертя; рідинне, гранич
не і сухе тертя. У літературі такі комплекси називають або напіврідинним, або 
напівсухим, тертям. Істотним тут є те, що в маслі з’являються продукти зносу, 
які докорінно змінюють характер тертя, що скоріше варто назвати абразивно-
рідинним тертям.

Зношування та руйнування робочих поверхонь деталей
Зношування – процес поступової зміни розмірів тіла при терті, що виявля

ється у відділенні з поверхні тертя матеріалу і залишкової деформації тіла. Знос
як результат зношування, виражений в одиницях довжини, об’єму або ваги, на
зивають абсолютним. Лінійний знос і, мкм, визначають за зміною розміру по 
нормалі до поверхні тертя, об’ємний – за зміною об’єму, вагарний – за зміною 
ваги. Відношення абсолютного зносу до пройденого шляху тертя називають ін
тенсивністю зношування j = du/ds, а вчасне випробування – швидкістю зношу
вання g = du/dt. Граничним називають знос, при якому машина (деталь, поверх
ня) виходить із ладу по параметричних або функціональних відмовленнях. Зно
состійкість – властивість деталі, матеріалу поверхні, сполучених деталей чинити 
опір зношуванню у визначених умовах служби або випробування.

Процес зношування з метою більш глибокого пізнання розчленовують на 
три стадії: взаємодія поверхонь тертя; зміни в поверхневому шарі; руйнування 
поверхонь.

Взаємодія буває двох типів: механічна (взаємне впровадження, зачеплення 
й зіткнення нерівностей) і молекулярна (у вигляді адгезії та схоплювання).

Зміни в поверхневому шарі пов’язані з деформаціями, температурами і хі
мічним впливом середовища. Багаторазові пружні деформації можуть призвести 
до втоми поверхневих шарів і викришування. Пластична деформація при темпе
ратурі поверхні нижче температури рекристалізації приводить до зміцнення по
верхні (наклепу), а у випадку, якщо температура вища за рекристалізаційну, – до 
підвищеної пластичності, розм’якшення, зминання. При великому розходженні у 
твердості структурних складових матеріалу (бабіт) можливий переважний знос 
м’якого компонента і, як наслідок, перехід до непрацездатної рядкової структу
ри. Пластична деформація при високих температурах на всій поверхні або в 
окремих мікрообсягах може супроводжуватися дифузійними процесами й утво
ренням вторинних структур, наприклад загартування й відпущення. Високі тис
ки від навантаження знижують критичні точки структурних перетворень. Мож
ливе також виникнення в поверхневих шарах різних напруг. Особливо несприят
ливо впливають на зносостійкість напруги розтягання. Значно окрихчує і підви
щує інтенсивність зношування насичення поверхонь із змащенням воднем. У 
середовищі повітря на поверхнях утворюються окисні плівки, що охороняють 
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поверхні схоплювання при швидкостях і навантаженнях протікання окисного 
зношування. Взаємодіючи з металевими поверхнями, присадки в маслах утво
рять хімічні сполуки, роль яких аналогічна ролі окисних плівок. Якщо швидкість 
утворення таких плівок вища за швидкість зношування, то вони досить ефектив
но захищають поверхню від схоплювання. Активізують процес агресивні рідини 
та гази зовнішнього середовища або утворені в процесі зношування.

Руйнування поверхонь тертя можна представити у вигляді окремих елемен
тарних процесів, сполучення яких залежить від матеріалів профілюючої й зміц
нювальної технології, видів і умов тертя. Основні з цих процесів: мікрорізання 
(абразивом, часткою продуктів зносу), дряпання (пластичне відтискування мате
ріалу), відшаровування часток матеріалу, що вичерпали пластичні властивості 
зміцненого шару, слабко зв’язаного з підкладкою, викришування твердого скла
дового матеріалу після зносу м’якого компонента, часток білого вуглецевого 
шару, твердих окисних плівок, поверхневого шару внаслідок контактної утоми, 
глибинне виривання (приварювання ділянок поверхні тіла і контртіла та руйну
вання по основному матеріалу в глибині одного з тіл), виборчий перенос 
(утворення на поверхні тертя, руйнування і знову утворення плівок металу, що 
служить твердим змащенням у процесі тертя).

Механізм зношування пластмас, гум, деяких спечених матеріалів відрізня
ється від механізму зношування металевих поверхонь. Інтенсивність зношуван
ня у часі непостійна. У загальному випадку на неї впливають вид тертя, механізм 
зношування, матеріали, технологія профілювання й зміцнення, навантажувально
-швидкісні параметри. Стадії процесу зношування зручно аналізувати по графі
ках, де на осі ординат відкладають знос, а на осі абсцис – час (шлях тертя). Кла
сична крива має три ділянки, що відповідають трьом стадіям зношування (рис. 
5.6.3, а).

У процесі роботи машини технологічні рельєфи поверхонь переходять в 
експлуатаційні рельєфи; у загальному випадку вони не збігаються. Експлуата-
ційний рельєф – це технологічний рельєф, пристосований (адаптований) до конк
ретних умов експлуатації. Перехід від одного рельєфу до іншого відбувається в 

   а                                                                                       б

Рис. 5.6.3. Залежність зносу  і  від часу  t  роботи сполучення:
I, IV, V, VI і VII – криві зношування; II – крива зміни температури поверхонь тертя; 

III – швидкості зношування; tn – час приробляння; tек – час експлуатації при нормальному 
зношуванні

ек
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період приробляння поверхонь (ділянка 0-1 на рис. 5.6.3, а). Для процесу приро
бляння характерна висока інтенсивність зношування (криві I, III), послідовне 
підвищення й зниження температури поверхонь тертя (крива II).

При незмінному зовнішньому навантаженні в умовах змащення напруже
ний стан на контакті визначається контурною площею – плямами контакту спо
лучень. Недостатня контурна площа зможе викликати дійсні напруги в матеріалі 
вище границі текучості, внаслідок чого відбудеться пластична деформація. Така 
можливість зростає в мікронерівностях на плямах контакту. У зв’язку з цим у 
відповідних машинах контурні площі стандартизовані. Наприклад, для важкона
вантажених швидкохідних зубчастих передач у технічних умовах на виготовлен
ня зубчастого колеса задається одержання не менше 90 %-го контакту як по дов
жині, так і по висоті зуба. На всіх етапах виготовлення й установки машин пи
танням досягнення достатньої контурної площі сполучень необхідно приділяти 
найпильнішу увагу.

У початковий період роботи тертьових поверхонь контактування відбува
ється по вершинах нерівностей, напруги в яких нерідко перевищують границю 
текучості й навіть міцності. Пружні стиски високого ступеня і пластичні дефор
мації призводять до приробленого зношування.

У процесі приробляння звичайно збільшуються контурна й фактична площі 
контактування. Трапляється, однак, що фактична площа контакту в період при
робляння зменшується, а шорсткість зростає. Це вірна ознака того, що призначе
на шорсткість поверхні занадто мала. Роботі кожного сполучення у визначених 
умовах відповідає оптимальна шорсткість. Фактична площа контактування 
залежить як від висоти, так і від форми нерівностей. Ця залежність задовільно 
описується кривими опорних довжин профілів (рис. 5.6.4), що дають представ

а

б

Рис. 5.6.4. Перехід технологічного рельєфу в експлуатаційний: 
а – крива рельєфу; б – крива опорної поверхні
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лення про розподіл матеріалу по висоті профілю і характеризують здатність по
верхні до контактування на різних рівнях висоти профілю при поступовому зно
шуванні нерівностей (див. рівні I-VI). При великому прироблюваному зносі ви
никає небезпека витрачання більшої частини товщини металу, призначеного для 
зношування на весь період експлуатації. Ресурс сполучення різко скорочується. 
Прироблюваний знос мінімальний у тому випадку, коли виготовленням і збиран
ням забезпечена достатня контурна площа; приробляння йде на величину ліній
ного зносу, не перевищуючу висоту шорсткості, а остання оптимальна. Прироб
люваний знос і в цілому ресурс сполучення залежать не тільки від висоти мікро
нерівностей, але й від їхньої форми. Для визначення властивостей поверхонь у 
цьому відношенні зручно використовувати початкову ділянку опорної кривої 
(рис. 5.6.4), апроксимуючи її статечною функцією  = ab, де  – відносна пло
ща, рівна відношенню площі перетину шорсткостей площиною, проведеною на 
визначеному рівні паралельно базовій, до усієї номінальної площі;  = у/Нmax

(y – відстань від вершини найбільш високого виступу до розглянутого рівня; 
Нmax – максимальна висота нерівностей); а, b – параметри.

Кожному технологічному методу обробки відповідають визначені значення 
а і b. Чим менша шорсткість, тим нижче значення b і тим більше а. Знаючи пара
метри а і b, можна виконати орієнтовні розрахунки, що дадуть наближене пред
ставлення про ступінь працездатності шорсткуватої поверхні, виходячи з її опор
них здібностей.

До кінця приробляння фактична площа контакту зростає і напруги зменшу
ються, починається експлуатаційний період сполучення, характерною рисою 
якого є постійна швидкість зношування. Можливості пластичного деформування 
виявляються вичерпаними в поверхневих шарах, тому глибина наклепу, як пра
вило, надалі не змінюється. У період нормального зношування, однак, окремі 
обсяги поступово перенаклепуються та руйнуються. Такого роду утомні явища, 
що відбуваються звичайно в шарі окислів (які стохастично руйнуються і знову 
утворюються на мікровиступах), являють собою основний механізм зношування 
пар тертя, що мають ділянку з постійною швидкістю зношування. Маючи на 
увазі одну зі сторін процесу – утомний або окисний фактор, такий вид зношу
вання називають або окисним, або утомним. Назвемо такий вид зношування уто
мно-окислювальним і будемо відрізняти його від контактної утоми і від власне 
окисного зношування.

Наприкінці періоду нормальної експлуатації сполучення підходить до гра
ничного стану, настання якого, як правило, пов’язано з повним вичерпанням 
пластичних властивостей структури робочого шару, зі зміною виду зношування, 
із ростом інтенсивності ушкодження поверхонь, тобто з катастрофічним зносом. 
Наприклад, для підшипників ковзання граничний стан означає максимальне збі
льшення зазору між валом і підшипником. При визначеному значенні зазору 
зривається гідродинамічний режим змащення, зростає динамічна неврівноваже
ність і сполучення швидко втрачає працездатність.

У практиці експлуатації машин досить часті випадки, коли зношування в 
часі змінюється по кривих, відмінних від “класичної”. Наприклад, при абразив
ному зношуванні в присутності продуктів зносу крива буде відповідати виду, що 
наведено на рис. 5.6.3, б (криві IV-VI). Деталі, що працюють при терті котіння (із 
ковзанням) при гарному контактно-гідродинамічному змащенні, звичайно мають 
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дуже тверді робочі поверхні та тривалий час не піддані стиранню. Але викришу
вання поверхонь, що почалося, швидко прогресує, що відповідає кривій VII 
(рис. 5.6.3, б).

У процесі експлуатації поверхні тертя піддаються сукупності елементарних 
актів руйнування, що формують різні сполучення видів зношування. Звичайно 
один із видів зношування переважає, тому його називають ведучим. Очевидно, 
триботехнологічні заходи протидіють саме ведучому виду зношування, який уста
новлюють шляхом візуального спостереження за робочою поверхнею й аналізом 
складу, геометричних, фізико-механічних властивостей тонких поверхневих шарів. 
Характерно, що той або інший вид зношування не є строго властивим для даної 
пари тертя. Його прояв залежить від умов роботи пари тертя. Наприклад, при одно
му і тому ж навантаженні швидкість утворення окисних плівок на поверхнях тертя 
деяких пар залежить від швидкостей ковзання. При їх зменшенні до визначеного 
значення швидкість утворення окислів починає відставати від їхньої витрати в про
цесі зношування, тертя з граничного переходить у сухе, зношування стає нестаціо
нарним, супроводжується задирами, схоплюванням, глибинними руйнуваннями 
поверхні. Подібно швидкостям може змінити вид зношування питомий тиск на 
контакті. Наприклад, при терті котінням з ковзанням і невеликими контактними 
навантаженнями на поверхнях середньої твердості протікає зношування, швид
кість якого вища за швидкість поширення утомних тріщин від поверхні вглиб ма
теріалу, і утомне викришування не виникає. Але варто підняти питомий тиск до 
деякого граничного значення, як швидкості зазначених вище процесів змінюються 
так, що утомні тріщини стають здатними поширюватися всередину матеріалу; так 
виникає новий вид зношування – контактна утома (утомне викришування).

Критичні швидкість і навантаження, що змінюють вид зношування, назива
ють критичними точками. Великий вплив на перехід зношування з одного виду 
в інший роблять температура поверхонь тертя та їх твердість.

Абразивне зношування виникає при механічній взаємодії твердих часток з 
поверхнями тертя за рахунок дряпання й різання з відділенням стружки. Цей вид 
зношування має велику інтенсивність. На процес впливає природа абразивних 
часток, агресивність середовища, властивості поверхонь тертя, температура. Зда
тність частки вдавлюватися в поверхню залежить від співвідношення їх твердос
ті та від геометричної форми зерна. Тому даний вид зношування може протікати 
й у тих випадках, коли твердість поверхонь вища за твердість абразивних зерен. 
З підвищенням температур інтенсивність абразивного зносу підвищується. Агре
сивне середовище, викликаючи електрохімічні процеси, перетворює зношування 
в корозійно-механічне з великою інтенсивністю. Дуже неприємні наслідки абра
зивного зношування, викликаного нагароутворенням у суднових дизелях. Особ
ливо піддані йому верхнє поршневе кільце і верхня частина гільзи циліндра. Дрі
бні частки порядку 0,01 мкм потрапляють навіть у плунжерну пару паливної 
апаратури. При влученні абразивних часток у підшипники, залиті бабітом, відбу
вається шаржування поверхонь та інтенсифікація зносу вала. Разом з тим при 
достатній товщині заливання підшипник здатний без істотних відхилень працю
вати при змащенні, забрудненому абразивом. Свинцювата бронза й інші подібні 
матеріали підвищеної твердості працюють у цих умовах гірше, ніж бабіт.

Зношування внаслідок пластичної деформації полягає в зміні розмірів або 
форми деталі. Такий вид зношування найчастіше зустрічається в парах тертя, що 
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працюють під ударним навантаженням (сідла кульових клапанів, доріжки кочен
ня кулькових і роликових підшипників) або при невідповідності твердості робо
чої поверхні прикладеним навантаженням, особливо при невеликих швидкостях 
кочення й ковзання. У підшипниках ковзання нерідко спостерігається видавлю
вання бабітового шару через надмірні навантаження, що виникають унаслідок 
недостатньої твердості вузла або дефектів складання. Напливи бабіту можуть 
закрити мастильні отвори, що приводить до витоплення бабіту. У деяких підши
пникових вузлах, наприклад у суднових люкових закриттях, робочі тиски скла
дають 100,0...150,0 МПа. За умовами роботи вони тихохідні, реверсивні, непов
ноповертальні. Усе це є причиною пластичних деформацій поверхневих шарів 
(звичайно бронзового вкладиша) з подальшим розвитком процесу холодного 
заїдання.

Специфічні особливості має корозійно-механічне зношування як сполучення 
механічного зношування і корозійного процесу, що протікає хоча б на одній по
верхні тертя. Цей вид зношування часто зустрічається в суднових двигунах внут
рішнього згоряння в парі циліндр – поршень, у підшипниках ковзання при вико
ристанні як антифрикційного шару свинцевих, мідносвинцевих і кадмієвих спла
вів, у дейдвудних підшипниках. Проілюструємо механізм корозійно-механічного 
зношування роботою циліндропоршневої пари тертя. Матеріали поршневих кі
лець і гільз циліндрів при наявності електроліту утворять гальванічні пари вна
слідок виникнення різниці потенціалів між структурними складовими 
(наприклад, для чавуну між перлітом, феритом і фосфідною евтектикою). В об
ласті високих температур та інтенсивних опромінень утворяться анодні ділянки. 
При згорянні палива згоряє і сірка, утворюючи SO2. Частина SО2 у результаті 
каталітичного окислювання переходить у SO3, що з водяними парами продуктів 
згоряння утворить сірчану кислоту H2SО4. Корозійний вплив сірки виявляється 
при конденсації H2SО4 на стінки гільзи. Конденсація йде лише тоді, коли точка 
роси суміші двокомпонентної Н2О + H2SO4 буде вищою за температуру робочої 
поверхні гільзи. Такі умови існують у циліндрах суднових дизелів.

Руйнування поверхонь тертя, що щільно контактують між собою, часто 
бувають результатом фретинг-корозії. Такий вид зношування спостерігається, 
наприклад, у районі кормового кінця облицювання, посадженого на гребний вал 
з натягом, на конусній поверхні гребного вала – посадковій поверхні гребного 
гвинта. Зношування при фретинг-корозії є багатостадійним процесом, що відбу
вається при відносних коливальних переміщеннях контактуючих поверхонь у 
результаті вібрацій або періодичних деформацій елементів конструкції. На пер
шій стадії відбуваються пластична деформація мікровиступів, руйнування окис
них плівок, мікросхоплювання окремих мікроділянок. Потім іде стадія утворен
ня корозійно активного середовища внаслідок адсорбції вологи та кисню на оки
слах і розвитку корозійно-утомних процесів. Нарешті, настає стадія інтенсивно
го зношування корозійно-утомного й абразивного характеру, що звичайно приз
водить до відмовлення виробу.

Зношування внаслідок схоплювання й заїдання поверхонь тертя в багатьох 
випадках закінчується катастрофою.

Схоплювання полягає в утворенні в зонах контакту поверхонь металевих 
зв’язків, міцність яких вища за міцність основного матеріалу хоча б однієї з по
верхонь. При взаємному переміщенні поверхонь відбувається руйнування не в 
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області зварювання, а по основному матеріалу. Ступінь ушкодження поверхонь 
залежить від адгезійних і міцневих властивостей матеріалів, від навантажень, 
міцності масляної плівки, міцності та здатності до росту окисних плівок і т.д.

Схоплювання при сухому та граничному терті принципово відрізняється 
від схоплювання й заїдання при контактно-гідродинамічному змащенні. У пер
шому випадку пластичне деформування на площадках фактичного контакту при 
визначених навантаженнях (навіть у холодному стані) створює умови для зди
рання окисних і граничних масляних плівок, утворення ювенільних поверхонь, 
виникнення містків зварювання, тонких плівок м’якого металу на твердій сполу
ченій поверхні або переносу твердого матеріалу на м’яку поверхню, глибинного 
виривання матеріалу з утворенням глибоких борозен. Принципово загальним 
для усіх видів руйнування поверхонь у результаті схоплювання при сухому й 
граничному терті є те, що процес починається з перших циклів роботи контакту, 
без якого-небудь інкубаційного періоду.

Інакше виникає процес схоплювання й заїдання (найбільш сильна форма про
яву схоплювання) при контактно-гідродинамічному змащенні. Це явище най
менш вивчене. Відомо лише, що після іноді досить тривалої роботи контакту при 
терті котіння й кочення з ковзанням раптово згоряє масляна плівка і починається 
лавиноподібний процес заїдання. Поверхні приварюються, горять, оплавляються.

Явища схоплювання і заїдання спостерігаються також у підшипниках ко
чення, у кулачкових механізмах, у циліндропоршневих парах тертя, у втулочно-
роликових ланцюгах, на направляючих металорізальних верстатах.

Специфічним видом є зношування внаслідок контактної утоми поверхневих 
шарів, що спостерігається на ряді деталей суднових машин (зубчасті передачі, 
підшипники кочення, варіатори й ін.), що працюють при пульсуючому або зна
козмінному контактному навантаженні.

Контактна утома виявляється у вигляді початкового й прогресивного ви
кришування (пітингу). Початкове викришування виникає в період приробляння на 
ділянках поверхонь, де контактні напруги перевищують значення межі контактної 
витривалості. Зі збільшенням контурної площі торкання (зменшенням контактних 
напруг) під впливом прироблюваного зносу початкове викришування припиняєть
ся. У тих випадках, коли контактні напруги знижуються занадто повільно або ко
ли початкове викришування розвилося на твердих (азотованих, ціанованих) пове
рхнях, воно переходить у прогресивне викришування. Найчастіше, однак, контак
тна утома має інкубаційний період нагромадження мікроушкоджень у поверхне
вих шарах. При повному візуальному благополуччі робочі поверхні раптово почи
нають фарбуватися. Ямки викришування з’єднуються, процес прискорюється, і 
деталь виходить з ладу. Як правило, мікротріщина зароджується на поверхні, роз
клинюється маслом, що заповнює її, під дією контактних навантажень і призво
дить до мікровиколу (віспини, пітингу). При великих приведених радіусах кривиз
ни тріщина може утворитися і під поверхнею під впливом знакозмінних нормаль
них напруг. Контактна утома поверхні в реальній конструкції залежить від фізико-
механічних властивостей матеріалів, швидкостей кочення й ковзання, режимів 
навантаження, в’язкості масла, способу його подачі, шорсткості. На зміцнених 
азотуванням, цементуванням і т.п. поверхнях іноді спостерігаються ушкодження у 
вигляді відшаровування шару в результаті неякісної перехідної зони між шаром і 
серцевиною або низкою твердості серцевини.
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Виняткове місце серед видів зношування займає виборчий перенос. Явище 
виборчого переносу було відкрито радянськими вченими Д.Н. Гаркуновим та 
І.В. Крагельським при терті мідних сплавів об сталь в умовах граничного зма
щення (наприклад, спиртогліцеринова суміш), що виключає окислювання міді. 
Виборчий перенос чистої міді з твердого розчину мідного сплаву на сталь і зво
ротний її перенос супроводжуються зменшенням коефіцієнта тертя до значень, 
характерних для рідинного тертя, і настільки помітним зниженням зносу, що 
такі пари тертя нерідко називають беззношувальними. Сутність явища зводиться 
до наступного. У початковий момент тертя відбувається диспергування верхніх 
шарів робочої поверхні, виконаної зі сплаву міді. Тонкодисперсійні частки явля
ють собою частки металу та продукти їх окислювання. Взаємодіючи із середови
щем і з активними металами, окислена мідь відновлюється до вільної міді, а ак
тивні метали утворюють із гліцерином і продуктами його перетворення хімічні 
сполуки. При сталому режимі контактуючі поверхні покриваються тонкою плас
тичною плівкою міді, що знаходиться в динамічній рівновазі зносу й відновлен
ня як завгодно довго. Таким чином, зношування практично не відбувається. Ор
ганізація процесу виборчого переносу залежить від швидкостей і температур. 
Можливий виборчий перенос і в парі тертя сталь – сталь, якщо іони міді в зону 
тертя буде поставляти спеціальний елемент, що стикається з мастильним середо
вищем і виготовлений з мідевмісних матеріалів. Знайдено й інші матеріали 
(наприклад, алюміній), що придатні для організації виборчого переносу при тер
ті. Теорія і практика виборчого переносу інтенсивно розвиваються й дозволяють 
очікувати появи принципово нових можливостей у триботехнологічному забез
печенні суднової техніки. Наприклад, високий моторесурс поршневих герметич
них компресорів, застосовуваних у суднових кондиціонерах, пояснюється робо
тою пар тертя в умовах виборчого переносу, що утвориться під впливом маслоф
реонової суміші, використовуваної як змащення підшипників ковзання. Є відо
мості про створення дейдвудних підшипників, що працюють в умовах виборчого 
переносу при змащенні морською водою.

Триботехнологічне забезпечення довговічності
Макропрофілювання поверхонь тертя. Перспективним напрямком підви

щення навантажувальної здатності та довговічності пар тертя є методи макроп
рофілювання робочих поверхонь. При цьому ставлять такі цілі, як усунення або 
зниження концентрації навантаження, підвищення піднімальної сили гідродина
мічного шару масла, поліпшення умов змащення і т.д.

Для усунення концентрації навантаження прямих зубів циліндричних і ко
нічних коліс зубам додають бочкоподібну форму, наприклад шевінгуванням. У 
випадку однопарного зачеплення консольно розташованих коліс можна підраху
вати кут їх взаємного перекосу при передачі найбільшого окружного зусилля і 
профілі зубів одного з коліс із метою поліпшення розподілу навантаження зішлі
фувати під цим кутом. Досягають цього поворотом повзуна зубошліфувального 
верстата на відповідний кут. Відкориговане колесо на малих режимах може мати 
неконтактуючі ділянки зубів і, лише починаючи з визначеного режиму, – кон
такт по всій довжині зуба. Подібне коригування (осьову) здійснюють і на шев
ронних косозубих передачах суднових редукторів.

Зменшенню контактної концентрації напруг і зношуванню служить метод 
фланкування, що полягає в зрізанні металу перенапружених ділянок контакту
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вання. Наприклад, фланкування зубів зубчастих коліс полягає в зрізанні металу 
евольвентного профілю біля вершини зуба, чим зменшуються удари при вході та 
виході зубів із зачеплення. Косозубі колеса суднових редукторів фланкують із 
метою зниження віброактивності. Здійснюють висотне фланкування (по висоті 
зуба) взаємодіючих евольвентних гелікоїдів у тій їх частині, де вони мають пере
мінний прогин, а отже, і перемінну твердість, тобто на вході та виході із зачеп
лення. На ділянці, де довжина контактної лінії має максимальне значення, еволь
вентний гелікоїд може фланкуватися з метою виключення заїдання й збільшення 
повноти контакту по довжині зуба. Величина зміни контактної лінії визначає 
висоту фланка в напрямку руху контактної лінії. Глибину фланку вибирають з 
урахуванням різниці деформованих кроків пари зубів. Наприклад, глибина флан
ку складає 0,015...0,020 мм на зубчастому колесі для переданої потужності 6000 
кВт при частоті обертання 7000 об/хв на вході та 1500 об/хв на виході, з числом 
зубів 29, нормальним модулем 4,233 мм, кутом нахилу зуба 30°, робочою шири
ною зубцюватого вінця 80 мм, осьовим перекриттям 3. Зуби цементувалися й 
шліфувалися на ступінь точності зубчастих коліс 5-Х.

Фланкування на вході та виході косозубих коліс здійснюють на зубооброб
ному устаткуванні різних моделей. Наприклад, термополіпшені зубчасті колеса 
можуть бути фланковані по евольвентному профілю на зубостругальних верста
тах фірми “Мааг”. Зубчасті колеса, що пройшли хіміко-термічне зміцнення, мо
жуть фланкуватися по евольвентному профілю на верстатах фірм “Нальс” і 
“Мааг” будь-якої моделі, а по параболічному профілю – на верстатах фірми 
“Мааг” типу HSS-60 ВР.

Фланкування як метод підвищення довговічності пари тертя широко засто
совують у різних конструкціях із різними цілями. Наприклад, для підвищення 
надійності ущільнення між клапаном і сідлом ДВЗ фаску контактування викону
ють із диференційованим кутом нахилу. Нижня частина фаски клапана на висоті 
до 1,5 мм має кут нахилу 45°, що збігає з кутом нахилу відповідної частини фас
ки сідла. Верхню частину фаски клапана виконують із кутом нахилу приблизно 
43°, і при посадці клапана на сідло в початковий період роботи ця ділянка не має 
контактування. В міру експлуатації пари поверхня прилягання фаски клапана до 
сідла безупинно збільшується за рахунок зносу сідла і витяжки голівки й стерж
ня клапана під навантаженням. Таким чином, фланкування фаски по диференціа
льних кутах нахилу прискорює приробітку, забезпечує герметичність посадки 
клапана і виключає можливість утворення щілини між клапаном і сідлом за між
ремонтний ресурс.

Усе більшого значення набувають методи макропрофілювання при створенні 
довговічних опор. Наприклад, із метою збільшення ресурсу підшипника кочення 
розточення під підшипник спочатку здійснюють по діаметру, меншому за зовніш
ній діаметр підшипника. Потім, змістивши центр розточення в напрямку від робо
чої зони підшипника, роблять обробку неробочої зони на глибину, що забезпечує 
вільний монтаж підшипника. Установлений у корпус з обтисненням у зоні наван
таження, підшипник має значно більший ресурс і менші енергетичні втрати.

Вкладиші підшипників ковзання швидкохідних ДВЗ нерідко розточують 
уздовж по гіперболоїду, що більше відповідає деформованій під навантаженням 
поверхні шатунної шийки, чим циліндр (при традиційному розточенні). Так само 
розточують і вкладиші корінних підшипників з утворюючої, що має обрис пруж
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ної лінії колінчастого вала. Таке нововведення, що практично не ускладнило 
помітне ТЕ, дозволило збільшити допуск на неспіввісність у кілька разів.

При експлуатації багатьох типів суднових середньообертових дизелів як віт
чизняного, так і закордонного виробництва відзначався передчасний вихід із ладу 
підшипників колінчастого вала внаслідок розтріскування й викришування бабіто
вого заливка. Відмовлення були виключені шляхом профілювання поверхні вкла
диша по еліпсу, який дозволив поряд із зменшенням зазору у вертикальній площи
ні, що усуває надмірні ударні навантаження, зберегти прохідний перетин для масла 
за рахунок розміру великої осі еліпса, сполученої з площиною рознімання 
(розточення здійснюється не по еліпсу, а по дугах двох окружностей). Установка 
зазорів порядку 0,04...0,06 мм із точністю 10...20 мкм (у вертикальній площині) в 
експлуатаційних умовах являє собою складну операцію. Особливо ретельно врахо
вують різного роду макровідхилення шийки вала (еліпсність, бочкоподібність, ко
нусність, корсетність), що можуть стати причиною порушення режиму рідинного 
тертя й утворення зон із напівсухим або сухим тертям, що неприпустимо.

Для опорних і упорних підшипників ковзання перспективним є метод мак
ропрофілювання поверхонь тертя по кривих, відмінних від окружності, що істот
но підвищує несучу здатність гідродинамічного шару змащення, не знижуючи 
інші характеристики підшипника. Запропонований, розроблений, досліджений і 
впроваджений ряд таких профільованих підшипників (рис. 5.6.5). Висота профі
люючого зазору або товщина мастильного шару в загальному випадку може бу
ти задана групою рівнянь, записаних у безрозмірному вигляді

які підпорядковуються умовам виникнення гідродинамічного тиску в мастильно
му шарі: 0 ≤  ≤ 1, dН/d > 0 при  = 0, Н = 1 і при e = 1, Н = 1т, де Н – безрозмі
рна товщина мастильного шару, рівна відношенню товщини мастильного шару в
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Рис. 5.6.5. Схеми профільованих опорних, упорних 
і опорно-упорних підшипників ковзання
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розглянутій точці до товщини на початку його утворення; h – поточна товщина 
мастильного шару; hт – товщина мастильного шару на початку його утворення; 
 = / – відносна кутова координата точки мастильного шару;  – плинна куто
ва координата довільної точки мастильного шару;  = 2/п – кут охоплення ши
па мастильним шаром ступеня; п – число ступенів; т = hm/h0 – коефіцієнт зву
ження мастильного шару, дорівнює відношенню товщини мастильного шару на 
початку і в кінці його утворення; h0 – товщина мастильного шару наприкінці 
його утворення.

Прийнятним для більшості випадків практики виявилося підвищення несу
чої здатності підшипника внаслідок профілювання поверхні тертя вкладиша в 2-
2,5 раза на різних режимах його роботи при незмінних масогабаритних характе
ристиках. Очевидно, не збільшуючи навантажувальної здатності, можна в те ж 
число разів зменшити габарити підшипника, наприклад, його довжину, що є над
звичайно важливою характеристикою в ряді випадків.

Профільовані підшипники виконують одно-, дво- і багатоклиновими на 
верстатах із ЧПК за спеціально розробленими програмами.

Широке поширення набуло до цього часу профілювання різноманітних спі
ральних каналів на робочих поверхнях завзятих п’ят, чим досягається істотне 
підвищення їх несучої здатності та довговічності.

Мікропрофілювання поверхонь тертя. Довговічність машини багато в 
чому залежить від мікрогеометрії поверхонь тертя. В даний час основним спосо
бом виявлення оптимального мікрорельєфу є тільки експеримент і стендові ви
пробування.

Мається досить великий вибір технологічних методів мікропрофілювання 
поверхонь тертя, що доповнюють обробку різанням, тому що регулювання параме
трів шорсткості поверхні й зміцнення в необхідних межах при різанні неможливі. 

Вібраційна обробка деталей. Вібраційна обробка (віброгалтовка) являє со
бою механічний або хіміко-механічний процес вигладжування й зміцнення повер
хонь шляхом спрямованих вібрацій, що надають робочій камері, у якій розташова
ні деталі (лопатки турбін і компресорів, зубчасті колеса, клапани й ін.) і робоче 
середовище. Інтенсивність процесу залежить від швидкості відносного перемі
щення деталей і часток робочого середовища, обсягу заповнення робочої камери, 
гранулометричного складу часток, вологовмісту й інших факторів. Віброгалтовка 
здатна створювати оптимальні залишкові напруги в поверхневих шарах деталей.

Віброгалтовка застосовується для різних цілей; за характером вібрації установ
ки поділяються на одно-, дво- або трикомпонентні в залежності від кількості напря
мків додатка вібрацій. Обсяг робочих камер віброустаткування – від 6 до 28000 л.

Для шліфування і полірування деталей використовують штучні (білий і но
рмальний електрокорунд, зелений і чорний карбід кремнію) і природні (кварцові
породи, граніт, вапняк, мармур) абразивні матеріали і водні розчини хімічних 
сполук із добавками, що володіють миючими, отруйними, блискоутворювальни
ми та іншими властивостями. Абразивні матеріали застосовують у вигляді крих
ти шліфзерна, шліфпорошків, паст із різними в’язками (керамічної, бакелітової, 
вулканітової).

Наприклад, впроваджена віброгалтовка пластинчастих клапанів фреонових 
герметичних компресорів. На операції чистової галтовки застосовують порцеля
нові призми, що забезпечують одержання шорсткості плоских поверхонь класу 
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10 (Rа = 0,16 мкм). Використання для галтовки лужної робочої рідини (мило гос
подарське 72 %-не – 10 г/л, тринатрійфосфат – 15 г/л, вода – інше) з водневим 
показником не нижче 10,5 попереджає утворення точкової корозії у процесі віб
рогалтовки.

Зміцнені шари одержують у робочому середовищі, що складається зі стале
вого й чавунного дробу діаметром 4...10 мм, литих зірочок, рубаного дроту, дрі
бних відходів листового штампування. Обробка ведеться всуху або з подачею
содового розчину для сталевих деталей або розчину хромпика для деталей з 
алюмінієвих сплавів.

Віброгалтовку застосовують також для фосфатування, нанесення плівок су
хих змащень типу MoS2, плівок міді, кадмію. Процес здійснюється в робочому 
середовищі, що складається зі сталевих кульок і порошку – створювача плівок. 
Частки порошку утворять ювенільні поверхні, у той час як кульки “убивають” 
покриття на цих ділянках. Режим обробки: амплітуда коливань 1,5...2,5 мм; часто
та коливань 25...33 Гц; час обробки 90...120 хв. Утвориться плівка високої якості.

Вібраційне обкатування (розкочування). На оброблюваній поверхні кулею 
(при обробці металів твердістю до HRC 40) або алмазом (при обробці загартова
них твердих сплавів) видавлюється канавка, усі геометричні параметри якої 
(розмір, форма, малюнок) є функціями режиму (рис. 5.6.6, а). Рельєф може явля
ти собою канавки – непересічні, не повністю пересічні, повністю пересічні. Ко
жен тип рельєфу має переваги в тій або іншій сфері експлуатаційних умов. До 
загальних достоїнств методу відносяться: одержання заданих характеристик мік
рорельєфу (радіусів заокруглення вершин нерівностей r і западин нерівностей r’, 
кута нахилу β утворюючих виступів нерівностей; площі Fоп опорної поверхні) у 
широких межах; високий ступінь однорідності розмірів і форми утворюючих 
нерівностей; утворення мікрорельєфів із радіусами заокруглення виступів і запа
дин, значно більшими, ніж при точінні та шліфуванні (наприклад, при круглому 
шліфуванні нерівності класу шорсткості 9 мають r = 30 мкм, а при віброобробці, 
відповідно, r = 120...200 мкм), можливість аналітичного розрахунку опорної по
верхні, маслоємності, числа виступів і западин на одиницю площі й ін.

Оптимізація мікрорельєфу з одночасним зміцненням напливів рельєфу під
вищує зносостійкість, опір схоплюванню й повзучості, збільшує гідрощільність, 
опір корозії.

Вібронакатування (розкочування) застосовують на багатьох поверхнях тер
тя (підшипники ковзання, посадкові поверхні клапанів і сідел, гільзи циліндрів 

                   a                                                           б

Рис. 5.6.6. Схеми віброобкатки (a) й алмазного вигладжування (б)
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ДВЗ і т.д.). Так, наприклад, для хромованої поверхні дзеркала циліндра авіацій
ного двигуна АШ-62ИР оптимальні параметри поглиблень, отриманих накат
кою, наступні: крок накатки – 2 мм, розмір поглиблень у плані 0,6×0,6, форма 
поглиблень – у вигляді піраміди з кутом при вершині 90°. Завдяки наявності в 
поглибленнях масла, полегшення видалення продуктів зносу умови тертя полег
шуються і знос циліндра та поршневих кілець виявляється мінімальним при ко
лишній витраті змащення.

Істотним недоліком методу є низька продуктивність, тому зараз досліджують 
можливості створення мікрорельєфу методами динамічного наклепу кульками.

Алмазне вигладжування. Метод полягає в пластичному деформуванні й ви
гладжуванні поверхневих шарів деталі інструментом, робочою частиною якого є 
кристал природного алмаза масою 0,4...0,8 карат, огранений на сферу або циліндр 
радіусом 1...3 мм, із шорсткістю класів 13-14 (Rz = 0,1…0,05 мкм), рис. 5.6.6, б.

Вихідна шорсткість – не нижче 5-7-го класів. Зусилля притиску інструмен
та до деталі складають 0,5...3,0 МПа. Зі збільшенням подачі шорсткість зростає. 
Наприклад, для сталі 1Х18Н10Т висота нерівностей Rz із зміною подачі від 0,05 
до 0,15 мм/об збільшується від 0,2 до 0,8 мкм, тому робочий діапазон подачі 
знаходиться в межах 0,05...0,07 мм/об. Зі зростанням зусилля притиску від 1,0 
до 3,0 МПа чистота поверхні підвищується, а понад 3,0 МПа – знижується через 
перенаклеп.

Інтенсивному наклепу піддаються лише найвищі шари (10...20 мкм) поверх
ні. Мікротвердість складає 400...450 кгс/мм2, а залишкові напруги стиску досяга
ють 200 кгс/мм2. Найбільший вплив на глибину поширення залишкових напруг 
роблять зусилля притиску й радіус сфери наконечника.

Алмазне вигладжування після точіння або шліфування підвищує межу уто
мної міцності на 25...60 %.

Термічне зміцнення поверхонь тертя. Розрізняють три основних види 
термічної обробки: відпалювання, загартування й поліпшення.

Відпалювання. Дифузійне відпалювання має на меті шляхом довгостроково
го нагрівання вирівняти неоднорідності хімічного складу сплаву, особливо лік
ваційного характеру. Нагрівання ведуть, як правило, до високих температур (від 
1100 до 1300 °С) в області g-твердого розчину. За допомогою дифузійного відпа
лювання в першу чергу досягають вирівнювання розходження в змісті легуючих 
елементів, обумовленого внутрікристалітною ліквацією.

Відпалювання з фазовою перекристалізацією (нормалізація) має на меті 
шляхом дворазового у-а перетворення створити дрібнозернисту структуру, від
мінну від вихідної. У фасонному литті усувається грубозерниста лита структура, 
що обумовлює низькі механічні властивості. У катаних і кутих заготовках усува
ються розходження в структурі, обумовлені розходженнями в умовах деформу
вання й нерівномірністю охолодження. Структура після перекристалізації має 
тим більше дрібне зерно, чим швидше проводяться нагрівання й охолодження, 
чим ближче температура нагрівання до крапки AС3 і чим менше витримка при 
цій температурі.

Відпалювання для зняття напруг, що виникають при зварюванні і холодному 
деформуванні, здійснюють в інтервалі температур 450...650 °С, але не вище тем
ператури відпущення при попередньому поліпшенні. Після відпалювання доціль
но проводити повільне охолодження, щоб звести до мінімуму нові напруги.
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Загартування. Загартування являє собою процес охолодження заготовки з 
температурної області твердого розчину з такою швидкістю, що перетворення в 
перлітній і проміжній областях виявляється подавленим і утворюється мартен
сит. Сталь переходить у стан найбільшої можливої твердості. Розрізняють: нор
мальне загартування, застосовуване при обробці середньо- і високовуглецевих 
сталей, і загартування після хіміко-термічної обробки (цементації, високотемпе
ратурного ціанування), застосовуване для сталей з відносно низьким змістом 
вуглецю (див. розд. “Цементація”).

При загартуванні виникають значні напруги – макроскопічні, мікроскопічні і 
субмакроскопічні (1-го, 2-го і 3-го роду), обумовлені нерівномірністю пластичних 
деформацій при охолодженні або нагріванні заготовки (деформаційні напруги); 
змінами обсягу, що виникають при перетворенні (фазові напруги); перекручуван
ням атомних ґраток при мартенситних (або подібних) перетвореннях (структурні 
напруги). Напруги різного роду знаходяться в складному співвідношенні, що в 
остаточному підсумку зумовлює опірність утоми й зношування. Наслідком напру
женого стану можуть бути гартівні тріщини і короблення заготовок.

У ряді випадків доцільно зміцнювати тільки поверхневі шари. Тоді нагріва
ють до гартівної температури тільки цей поверхневий шар, а серцевина залиша
ється незагартованою. Найбільш розповсюдженими методами поверхневого за
гартування є газополум’яний і, особливо, електроіндукційний (ТВЧ). Регулюючи 
швидкість руху індуктора, підвідну теплову енергію та швидкість охолодження, 
змінюють глибину й якість загартованого шару. Оскільки витрачається енергія 
лише на нагрівання тонких шарів заготовки, поверхневе загартування більш еко
номічне, ніж об’ємне.

Відповідає сучасним вимогам метод плазменого загартування. Впроваджено 
установку для поверхневого загартування великомодульних зубчастих коліс про
дуктивністю 75 пог. м/год. (діаметр колеса до 1600 мм, модуль 9-22). Обробка 
ведеться за допомогою двох плазмотронів (джерело живлення типу ВПР-602), що 
переміщуються уздовж зуба колеса (швидкість нагрівання 500...600 °С/с). Як теп
лоносій використовується низькотемпературна плазма. Охолодження здійснюєть
ся водою, яка подається через спрейєр, що рухається слідом за плазмотронами. 
Захист інертним газом виключає окислювання та зневуглецювання поверхні.

Для додання структурам загартування більшої пластичності зняття залиш
кових напруг заготовки піддають операціям відпустки. Відпущення полягає у 
повторному нагріванні сталі до температури, що лежить між кімнатною і точкою 
АС1. Під час відпущення відбуваються структурні зміни, що внаслідок недоліку 
часу не змогли відбутися при цій же температурі в процесі охолодження при 
операції загартування. Іноді потрібно багаторазове відпущення.

Поліпшення. Загартування з високим відпущенням називають поліпшенням. 
Основне призначення поліпшення – створення дисперсної структури. 

У випадку маловуглецевих сталей саме загартування діє як поліпшення, 
тому що навіть без високого відпущення сталь одержує високу в’язкість при 
підвищеній міцності. Звичайно температура відпущення при поліпшенні визна
чається необхідним рівнем і сполученням властивостей твердості, міцності й 
в’язкості і залежить від змісту вуглецю в сталі. У випадку середньовуглецевих 
сталей (наприклад, застосовуваних при азотуванні) поліпшення призначають для 
одержання відповідних властивостей (в’язкості) серцевини. Часто поліпшення 
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застосовують як для одержання достатніх міцних (в’язких) властивостей, так і 
для підвищення оброблюваності сталі.

Хіміко-термічні методи. Цементація. Цементацією називають метод ди
фузійного насичення поверхневого шару низьковуглецевих сталей вуглецем із 
наступним загартуванням. Цим досягається високе зміцнення поверхневих ша
рів, твердість яких знижується в напрямку до серцевини. Як карбюризатори за
стосовують тверді суміші, газові суміші та сольові ванни. Дію, що активує, роб
лять азотовмісні з’єднання і чистий азот. Використовуючи це явище, нерідко 
застосовують нітроцементування – одночасне насичення поверхневих шарів вуг
лецем і азотом. У результаті цементації й нітроцементації одержують зміцнені 
шари глибиною до 3 мм і твердістю до HRC 64-66.

При призначенні термічної обробки після цементації необхідно враховува
ти розходження перетворень у зовнішній зоні й серцевині, обумовлені розхо
дженням у змісті вуглецю. Найчастіше доводиться знаходити компромісні рі
шення. Особливу увагу при цьому варто звертати на перехідну зону між зміцне
ним шаром і серцевиною, щоб у процесі загартування уникнути в ній великих 
напруг. Для поліпшення якості зміцненого шару проводять у залежності від ма
рок сталі різного роду відпалювання. З метою видалення надмірно навуглецево
го шару вводять операції роликового обкатування поверхні. Велике зерно в сер
цевині можна усунути перекристалізацією в процесі нормалізації або поліпшен
ня перед остаточним загартуванням. Високої поверхневої твердості і максималь
ної в’язкості в серцевині досягають подвійним загартуванням після цементації.

Цементація – дорогий вид зміцнення, однак виграш у зносостійкості, стомле
ній і контактній витривалості, особливо для складних виробів, перевищує витрати. 
Деталі, що піддаються цементації і працюють при невеликих тисках, виготовля
ють з нелегованої та низьколегованої хромистої сталі (0,8 % Сr) із міцністю серце
вини 600...800 МН/м2. Для навантажених деталей (суднові зубчасті передачі), щоб 
цементований шар не продавлювався, підвищують міцність серцевини до 1,2...1,8 
ГН/м2. З цією метою застосовують леговані сталі, наприклад 12ХНЗА, 18Х2Н4А 
та ін. У ряді випадків цементацію роблять наприкінці ТП, щоб використовувати в 
роботі неушкодженим найбільш зносостійкий цементований шар. Однак у швид
кохідних механізмах цементований шар необхідно шліфувати (цементація призво
дить до великих ступенів короблення). Очевидно, при цьому варто здійснювати 
протиприпалювальні заходи й контроль на припалювання.

Азотування. Азотуванням називають метод дифузійного насичення поверх
невих шарів азотом з утворенням нітридів. Розрізняють тверде й м’яке азотуван
ня. При твердому азотуванні, яке ведеться в середовищі аміаку, що виділяє при 
нагріванні атомарний азот, можливе одержання твердості азотованого шару до 
HV 900...1100. У такому стані зміцнений шар має високу зносостійкість. Для 
виробів суднового машинобудування, що працюють при циклічних навантажен
нях, твердість азотованого шару призначають не вище HV 700, при якій відзна
чаються високі значення опору стомленим процесам. З легуючих елементів най
вищу твердість азотованому шару додає алюміній, однак він сприяє окрихченню 
структури і підвищує деформацію виробу. Гальмує ріст тендітної фази й усуває 
великозернистість легованої алюмінієвої сталі, подібно хрому, молібден. Висо
конапружені вироби, що піддаються азотуванню, виконують зі спеціальних ста
лей, наприклад 38ХМЮА.
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Азотування – значно більш тривалий процес (50...60 год), ніж цементація. 
Товщина азотованих шарів звичайно не перевищує 0,5 мм. Це не дозволяє засто
совувати азотування там, де через великі приведені радіуси кривизни контакту
ючих поверхонь глибинні руйнівні напруження розташовуються нижче шару (у
серцевині). Якщо небезпечні напруги близькі до поверхні, азотовані шари пра
цюють добре. Оскільки азотування протікає при температурі близько 540...560 °С,
механічні властивості серцевини часто виявляються цілком задовільними (до 
твердості HRC 35), шар не продавлюється, короблення незначне. При високих 
вимогах до механічних властивостей серцевини заготовку до азотування підда
ють загартуванню з високим відпущенням. Якщо до того ж застосувати деякі 
пристрої, які ще більше зменшують короблення, то цілком можна ставити азоту
вання в кінець ТП. Це тим більше важливо, що шліфування тонкого азотованого 
шару не завжди прийнятне.

Розроблено і впроваджено технологічний комплекс по виготовленню азото
ваних зубчастих коліс великих розмірів із припустимими величинами короблен
ня для швидкохідних суднових коліс турбінного типу. Маршрутний технологіч
ний процес складається з наступних операцій. Зубчасте колесо – складене. Розді
льно виготовляють маточину (в остаточні розміри) і вінець колеса з конусною 
посадковою поверхнею (в остаточний розмір). Гідропресовим способом збира
ють вінець і маточину. У зборі (остаточно) нарізають (шліфують, шевенгують) 
зуби. Розбирають з’єднання. Вінець азотують на спеціальній оправці. Знову мон
тують вінець на маточині; гідропресовий спосіб складання виключає задири. 
Отримані при азотуванні короблення при посадці вінця на посадкове місце мато
чини усуваються, чому сприяє обкатування при ступінчастому навантаженні 
передачі. Метод дозволяє азотувати без загрози короблення виробу дуже вели
ких розмірів. Азотуванню піддають також колінчасті вали, циліндрові втулки, 
поршневі кільця ДВЗ, шпинделі розточувальних і шліфувальних верстатів, екс
центрики і т.д.

М’яке азотування здійснюють у ваннах, що містять ціаністі солі, при темпера
турі 570...580 °С. Шар виходить меншої глибини (до 0,3 мм), але більш пластич
ний, що в ряді випадків виявляється перевагою; другою перевагою є менший сту
пінь короблення. Основний недолік процесу – висока токсичність розплавів ванн.

При азотуванні на зміцненому шарі може з’являтися тонкий тендітний про
шарок, так звана ε-фаза, дуже несприятлива для працездатності шару. Радикаль
ною мірою її усунення є процес електрополірування, успішно застосовуваний на 
підприємствах суднового машинобудування.

Сульфоціанування. Сульфоціануванням називають метод одночасного ди
фузійного насичення поверхневих шарів азотом і вуглецем з утворенням верх
нього поверхневого прошарку сульфідів. Карбонітридна структура істотно під
вищує контактну витривалість пар тертя (наприклад, зубчастих коліс). Так, при 
дослідженні довговічності сталі 38ХМЮА, обробленої протягом 2 год. при тем
пературі 560±10 °С у ванні складу: 73 % K4Fe(CN)6, 17 % NaOH, 10 % NaS2O3, 
викришування поверхонь не спостерігалося при контактному тиску 1113 МПа. 
Сульфідний прошарок інтенсифікує процес приробляння.

Неізотермічні хіміко-термічні методи. Це хіміко-термічні методи, сполу
чені із загартуванням. Вони дозволяють одержувати міцну серцевину і зміцне
ний шар порядку 40…60 мкм, насичений карбонітридами з мікротвердістю до 
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Hµ
50 = 950...1000. Гарні результати дають технології: 1) нагрівання до 1000 °С; 

підстужування до 700 °С в піску з добавкою 20 % K4Fe(CN)6, остаточне охоло
дження у воді; 2) нагрівання до 1000 °С; охолодження в маслі з 20 % K4Fe(CN)6. 
Твердість серцевини сталі 18ХНВА складала при охолодженні в маслі HRC 40, у 
воді HRC 45. Наявність у поверхневих шарах карбонітридів підвищує зносостій
кість як при терті котіння з ковзанням, так і при терті ковзання. Таку обробку 
можна рекомендувати для порівняно неточних пар тертя, тому що операцію шлі
фування після неізотермічного зміцнення через невелику товщину шару призна
чати не можна. Крім деякої втрати точності через короблення, не завжди задовіль
ною виявляється мікрогеометрія поверхні при неізотермічному зміцненні. Істотно 
усуває ці недоліки наступне обкатування поверхні роликами або кульками.

Диференціальне зміцнення. Порівняно новим напрямком у термічній і хі
міко-термічній обробках є диференціальне зміцнення робочих поверхонь. Ідея 
полягає в створенні різних ступенів зміцнення на різних ділянках однієї і тієї ж 
поверхні, що відповідають різним інтенсивностям зношування. Як відзначалося 
раніше, найбільш зносонебезпечною областю гільзи циліндра ДВЗ є її верхня 
частина. Знос цієї області спотворює форму гільзи настільки, що за цією озна
кою може наступити раптове відмовлення. За технологією, впровадженою на 
Первомайському машинобудівному заводі, охолодження чавунних втулок (гільз) 
проходить спрямовано, таким чином, що твердісні показники зменшуються від 
верхньої частини втулки до нижньої. Диференційоване зміцнення дозволило 
виключити передчасний вихід втулок із ладу.

Принцип взаємного доповнення якості. Розгляд методів термічного й хімі
ко-термічного зміцнення поверхонь вказує на загальний техніко-економічний 
принцип створення довговічних пар тертя. Він полягає в тому, що при констру
юванні та виготовленні деталей варто прагнути до раціональної відповідності
ступенів навантаження та зміцнення різних ділянок деталі, складальних одиниць 
при загальному підвищенні технічного рівня й економічних показників виробу.

Пояснимо суть принципу на прикладі. Зубчасті колеса суднових редукторів 
великих розмірів у зв’язку з вимогами по контактній і згинальній витривалості 
виготовляють із легованих сталей високої вартості. Кування мають великі припу
ски. Близько 40 % дорогого металу йде в стружку. Як указувалося в характерис
тиці процесу азотування, за новою технологією зубчасте колесо виконують скла
деним в азотованому варіанті. Маточину, що складає приблизно 60...70 % загаль
ної маси, виготовляють тепер не з легованої сталі 38ХМЮА, а зі сталі. 40Х, влас
тивості якої виявилися відповідними пропонованим до маточини. Вінець, вигото
влений зі сталі 38ХМЮА, також відповідає вимогам по контакту й вигину зубів.
Економія тільки на заміні легованої сталі виявилася досить істотною.

Виконання конструкцій так, що одна частина забезпечує вимоги, пропоно
вані до якості серцевини, а друга – до поверхневого шару, – область, триботех
нології, що інтенсивно розвивається.

Наплавлення. Наплавлення на поверхню тертя здійснюються електродуго
вим методом під флюсом, плазменим методом, “наморожуванням”, заливанням 
рідкого металу на тверду основу. При наплавленні відбувається сплавка робочо
го шару з основним металом. Найменша товщина наплавленого металу близько 
0,25 мм, верхня межа технологічно не обмежена при високій продуктивності. 
Наплавлення має високу техніко-економічну ефективність. Вона відрізняється 
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великою гнучкістю: дозволяє замінити у виробі високолеговану сталь звичайною 
вуглецевою або низьколегованою з одержанням на робочій поверхні сплаву різ
ного сполучення властивостей. Наступним застосуванням термічних методів 
можливо активно змінювати властивості наплавленого шару, наприклад, підви
щити твердість наплавленого шару маловуглецевої сталі цементацією, середньо
вуглецевої сталі – поверхневим загартуванням. Особливо значні можливості на
плавлених шарів, що складаються з карбідів титану, вольфраму, ванадію.

Товщина наплавлюваного шару залежить від умов роботи пари тертя і ви
значається: для тертя ковзання – припуском на знос; для тертя котіння (із ковзан
ням) – відсутністю напруг між серцевиною і зміцненим шаром; для перемінних 
температур – мінімумом температурних коливань на границі серцевини та шару. 
В інших випадках товщина задається з конструктивних розумінь. Поряд із поміт
ними перевагами наплавлення має і недоліки, що в основному зводяться до не
достатньої міцності зчеплення шару з основою, можливості утворення дефектів 
металургійного характеру (жужільних включень, непроварів, тріщин). Тому при
значати наплавлення для поверхонь високої контактної навантаженості потрібно
досить обережно.

Високою зносостійкістю в умовах циклічного термічного навантаження й 
інтенсивного абразивного зношування відрізняються наплавлені під флюсом спечені 
у вигляді електродної стрічки матеріали з багатьма складовими: ЛС-5Х4В2М2ФС, 
ЛС-70ХЗМН. Впроваджено наплавлення методом “наморожування” клапанів двигу
нів. Новий спосіб заснований на сполученні в часі індукційного нагрівання і плав
лення присадного матеріалу з наступним інтенсивним водяним охолодженням кла
панів двигунів. Створення присадних кілець із нікелехромових сплавів у 5-7 разів 
зробило дешевшим наплавлення і дало можливість відмовитися від дефіцитних ко
бальтових стелитів. Довговічність наплавлених клапанів збільшилася в 2-7 разів, 
продуктивність у 13 разів, а кількість браку зменшилася в 7-10 разів.

Біметалічні поверхні (виробу) литтям одержують методом заливання рідко
го металу на тверду основу. Метод забезпечує надійну зварюваність частин ви
ливка, що з’єднуються; високу твердість і зносостійкість робочих поверхонь при 
міцній і грузлій серцевині; відновлюваність рідким металом зношених повер
хонь замість процесів електродугового і електрожужельного наплавлень. Метод 
виключає енергоємні металургійні процеси виробництва наплавочних матеріалів 
– дроту, порошкової стрічки, литих електродів. Процес дозволяє збільшити про
дуктивність відновлення деталей у 5-10 разів і дозволяє відновлювати геометрію 
робочих поверхонь у межах допусків на литі вироби. Ресурс біметалічних литих 
виробів підвищується в 2-3,5 раза.

Напилювання. Високими триботехнологічними можливостями володіє ме
талізація напилюванням, що полягає в розплавленні підвідного до металізатора 
металу й розпиленні його струменем стиснутого газу (повітря) у напрямку зазда
легідь підготовленої поверхні деталі. Напилюють різні метали й порошки (тверді 
сплави). У залежності від джерела тепла розрізняють газове, електричне і плаз
мене напилювання. Напилений шар завдяки своїй пористості володіє високими 
антифрикційними властивостями при гарному змащенні й швидкості ковзання 
не вище 3,5 м/с. Покриття не здатні працювати при сухому терті і знижують гра
ницю витривалості. Напилюванню піддають поверхні опор ковзання, валів (у 
зворотних парах тертя), напрямних.
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Одним з перспективних методів зміцнення поверхонь тертя є метод елект
роіскрового легування, що дозволяє одержувати досить міцно зв’язані зі зміцне
ною поверхнею і значні за товщиною зносостійкі покриття з питомим часом ле
гування 3 хв/см2. Шорсткість отриманих шарів не гірше Ra = 2,5 мкм, товщина 
зміцненого шару 50...60 мкм, суцільність 80...90 %, мікротвердість 10000...12000 
МН/м2. Стійкість зміцнених вирубних штампів збільшилася в 1,5-2,0 раза в порі
внянні зі стійкістю штампів, зміцнених стандартним твердим сплавом Т30К4.

За технологічними можливостями добре зарекомендував себе метод плаз
меного напилювання. При цьому способі розплавлювання й розпилення тугопла
вких матеріалів (окис алюмінію, вольфрам, ніобій, молібден, карбіди, бориди і 
т.д.) здійснюються за допомогою високотемпературного плазменого струменя. У 
відповідності з властивостями покриттів забезпечуються необхідна жароміц
ність, опір окислюванню, зносостійкість при високих температурах і в різних 
середовищах. Плазмене напилювання має ряд переваг: високі температури до
зволяють розпорошувати і наносити різні матеріали високої температури плав
лення; потік плазми, не утримуючої кисню, не допускає окислювання оброблю
ваної поверхні й покриття; можливе нанесення багатошарових покриттів; висока 
швидкість потоку газу дозволяє збільшити щільність покриття до 90 % і досягти 
міцного зчеплення з основою; у зв’язку з нагріванням поверхні заготовки не ви
ще 200 °С виключається короблення деталей; енергетичні характеристики пото
ку плазми легко регулюються в залежності від вимог ТП. Найбільш часто плаз
мене напилювання використовують для нанесення тугоплавких з’єднань або 
конфронтуючої високотемпературної корозії (наприклад, на поверхні лопаток 
газових турбін).

Зміцнення поверхневим пластичним деформуванням (ППД). Зміцнення 
ППД застосовується для підвищення границі витривалості деталей і зносостійко
сті пар тертя. Мається значне число технологічних методів ППД.

Обкатування роликами й кульками. Обкатування здійснюють шляхом пере
міщення по оброблюваній поверхні ролика або кульки під визначеним тиском 
(рис. 5.6.7, а). Обкатуванням роблять обробку плоских, криволінійних, зовніш
ніх і внутрішніх циліндричних деталей.

Рис. 5.6.7. Обкатування роликом:
а – схема обробки; б – профіль 
накатного ролика; в – обробка 

вібруючим роликом 
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До обкатування (розкочування) поверхні попередньо обробляють до шорст
кості класів 4-6 (Rz = 40...5 мкм) і квалітетів точності 6-9. Найбільший вплив на 
зміцнення й зміну радіальних розмірів робить перший прохід інструмента. Твер
дість поверхні, глибина наклепу і залишкові напруги зростають із збільшенням 
тиску на ролик. У залежності від матеріалу, розмірів і форми деталі, режимів 
зміцнення, конструкції ролика (кульки), якості змащення глибина наклепаного 
шару може змінюватися в межах від 0,2 до 25 мм при збільшенні твердості пове
рхневого шару на 40...50 %.

Для одержання високої чистоти поверхні (до класу шорсткості 10, Rа = 0,16 
мкм) застосовують ролики з циліндричною стрічечкою і конічними забірними a і 
зворотними a1 конусами (див. рис. 5.6.7, б). Зі зростанням ширини циліндричної 
стрічечки подача підвищується, при цьому для збереження шорсткості в колиш
ньому інтервалі збільшують силу притиску. Параметри d та b повинні відповіда
ти твердості деталі (для невеликих деталей b = 1...6 мм, для великих і твердих 
деталей b = = 6...15 мм). При підвищеному тиску збільшують кути забірного й 
зворотного конусів (з 5 до 7...10°).

Ролики вимагають точної установки циліндричної стрічечки щодо утворю
ючої оброблюваної поверхні. Застосовують і ролики без циліндричної частини.
Зі зменшенням радіуса заокруглення глибина наклепу й шорсткість поверхні 
зростають. Такі ролики часто використовують для зміцнення й вигладжування 
канавок, галтелей і деталей малої твердості.

Зовнішній діаметр ролика вибирають як можна меншим (відповідно рос
туть контактні напруга й наклеп) у зв’язку з необхідністю розміщення усередині 
ролика підшипника достатньої твердості. Оскільки ролики повинні задовольняти 
високим вимогам довговічності, їх виготовляють із сталей марок Х12М, ШХ15, 
У10А, термічно оброблених до твердості HRC 70. Нерідко робочу поверхню 
наплавляють твердим сплавом.

Конструкції роликових накаток і розкочувань відрізняються в залежності 
від цілей їхнього використання й умов обробки.

Для великогабаритних деталей (наприклад, суднових валів діаметром 400
...700 мм) потрібно збільшувати глибину наклепаного шару (до 15...20 мм), інак
ше зміцнення виявиться неефективним. У цих випадках застосовують схему об
робки з вібруючим роликом (див. рис. 5.6.7, в). Пристрій складається з одноро
ликового накатового пристосування, по якому з визначеною частотою наносять 
удари за допомогою пневматичного або механічного механізму. Частоту обер
тання деталі та подовжню подачу встановлюють з умов одержання суцільних 
канавок із найменшим їх перекриттям. Необхідна шорсткість досягається насту
пною механічною обробкою на глибину до 0,5 мм. Наприклад, вали діаметром
250...280 мм зміцнювали за один прохід вібруючим роликом діаметром D = 90 
мм і радіусом робочого профілю r = 7 мм при наступному режимі: статична сила 
притиснення ролика 7500 Н, енергія удару 3...4 Дж, частота обертання вала 0,5 
об/хв, подача 1,53 мм/хв.

З метою зменшення сил притиску інструмента до деталі застосовують куль
кові накатники й розкочування (точковий контакт). Крім того, стандартні підши
пникові кульки відрізняються високою чистотою обробки й низькою вартістю. 
Схема обробки й конструкції цих інструментів принципово мало відрізняються 
від роликових.
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Задані ступінь наклепу й шорсткість забезпечуються вибором зусилля обка
тування Р з умови одержання в зоні контакту інструмент – деталь максимальної 
нормальної напруги стиску. При розрахунку користуються наближеними форму
лами. Так, для роликового накочування (рис. 5.6.8, а)

де D – діаметр виробу, що обкатується, мм; b1 – ширина контакту ролика з обро
блюваним виробом, мм; р – максимальний тиск обкатування, кгс/мм2; Е – мо
дуль пружності оброблюваного матеріалу, кгс/мм2; d – діаметр ролика, мм.

Контактний тиск р можна приймати рівним (1,8...2,1)т, де т – границя 
текучості оброблюваного матеріалу. Для досягнення високої чистоти поверхні 
при високому ступені зміцнення подачу її варто призначати вище 0,55 мм/об. 
Якщо ж при обкатуванні чистота поверхні не враховується, то подача вибираєть
ся по формулі s = (0,3...0,5)b, де b – ширина циліндричної стрічечки ролика, мм.

Для роликів з малим радіусом заокруглення профілю й кульок малого діа
метра подача може складати 0,1...0,2 мм/об. Подача багатороликових накаток 
збільшується відповідно до кількості роликів у накатці. Швидкість обкатування 
обмежується нагріванням зони контакту ролика з деталлю і звичайно не переви
щує 200 м/хв. Необхідно намагатися закінчувати обкатування за один прохід. 
Число проходів більше двох може призвести до погіршення чистоти обробки та 
до перенаклепу поверхні.

Як змащення при обкатуванні застосовують трансформаторне масло (95 %) 
з олеїновою кислотою (5 %), сульфофрезол, індустріальне масло. Зі зростанням 
тиску в зоні контакту необхідно збільшувати поверхневу активність змащення. 
Режими обкатування налагоджують на еталонах.

Динамічний наклеп кульками і поверхневим карбуванням. При обертанні 
зміцнювача під впливом відцентрових сил кульки займають найбільшу окруж
ність, що перехрещується з окружністю оброблюваної поверхні (рис. 5.6.8, б). Змі
цнювач розміщують на шпинделі шліфувального верстата, або він має спеціаль
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Рис. 5.6.8. Схема обробки (а) й утворення натягу (б):
1 – деталь; 2 – кульки; 3 – сепаратор зміцнювача
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ний привід, розташований на супорті токарського верстата, столі фрезерного 
верстата.

Зміцнювачами обробляють зовнішні та внутрішні циліндричні поверхні, 
площини (гільзи циліндрів, вкладиші підшипників, колінчасті вали, напрямники 
верстатів). Точність обробки відповідає квалітету точності 1Т6-1Т9. Шорсткість 
залежить від попередньої обробки і може досягати класів 7-9 (Ra = 1,25…0,32 
мкм). Твердість наклепаної поверхні підвищується (у середньому): для силуміну 
на 50 %, латуні на 60 %, сталі марок 25-35 на 45 %. Глибина зміцненого шару 
складає 0,6...0,8 мм.

У зміцнювачах застосовують кульки діаметром 5...16 мм. У диску діамет
ром близько 250 мм встановлюють від 30 до 60 кульок. Незважаючи на те, що 
відбивачі і гнізда кульок виготовляють із зносостійких сталей марок ШХ15, 
9ХС, загартованих до твердості HRC 56...60, знос гнізд порівняно інтенсивний і 
помітно впливає на якість обробки (радіальне биття кульок, що допускається, 
щодо осі обертання не більше 0,03...0,04 мм). З метою усунення цього недоліку 
початі спроби закріплення деформуючих пластин (замість кульок) у гумі. Така 
конструкція дозволяє переточувати пластини тоді, коли биття стає вище норми. 
Для одержання рівномірного наклепу биття оброблюваної деталі не повинне 
перевищувати 0,03 мм, а конусність, еліпсність, бочкоподібність – 0,05 мм. Спе
ціальний припуск на обробку звичайно не призначається.

Режими обробки (кількість ударів на 1 мм2 за один прохід і натяг) вибира
ють з умов досягнення необхідного ступеня зміцнення й шорсткості обробки. 

Рекомендується: для легованих сталей q = 4…8; конструкційних сталей, 
сірого чавуну q = 12…15; кольорових сплавів q = 15…18. Натяг при цьому скла
дає 0,1…0,2 мм.

Задавши відношенням п/пд, знаходять подовжню подачу на один оборот деталі 
sо. Середні режими динамічного наклепу кульками для сталі: швидкість зміцнення 
15…40 м/с; подача 0,04…0,16 мм/об; окружна швидкість деталі 25…90 м/хв.; натяг 
0,1…0,25 мм; число проходів 2-3; підвищення поверхневої твердості 17…55 %.

Для зміцнення галтелей, канавок, пазів валів застосовують динамічний наклеп 
– карбування, використовуючи пристосування, обладнані бойками сферичної фор
ми. Глибина зміцненого шару досягає 2,5 мм при задовільній чистоті поверхні.

Дробоструминний наклеп. Ударами дробу викликають зміцнення на гли
бину 0,15…3,0 мм. Глибина залежить від розміру і якості дробу, швидкості і 
напрямку його руху, кількості дробу на одиницю поверхні, тривалості процесу 
та властивостей оброблюваного матеріалу. Дробоструминний наклеп ефективно 
знижує вплив різного виду концентраторів напруг на довговічність і міцність. 
Утомлена міцність після дробоструминної обробки зростає в 1,5-2 рази.

Дріб подається на оброблювану деталь або пневматичним, або механічним 
способом. Застосовують чавунний або сталевий дріб діаметром 0,4...2,0 мм. Раді
ус дробу приймають рівним половині радіуса галтелі, западини. Вироби з кольо
рових сплавів обробляють алюмінієвим або скляним дробом. Дріб із вибіленого 
чавуну в 4-5 разів дешевше сталевого, але занадто тендітний.

Енергія удару дробинки                   де  – щільність дробинки; 

d – діаметр дробинки; V – швидкість дробинки.
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Максимальна швидкість сталевого дробу 100...150 м/с, чавунного дробу 90 
м/с. Час обробки 8...5 хв. Одночасно можна обробляти від 1 до 300 деталей у 
залежності від їхніх габаритів.

Дробоструминна обробка не підвищує точності обробки і не поліпшує мік
рогеометрію. Шорсткість класів 6-7 (Ra = 2,5…1,26 мкм). При обробці загартова
них деталей (із твердістю вище HRC 60) зберігається необхідна шорсткість 
(класи 8-9, Ra = 0,63...0,32 мкм). Час обробки має оптимальні значення, вище 
яких утомна міцність знижується.

Забезпечення оптимальної контурної площі та шорсткості пар тертя.
Для кожної пари тертя існує цілком визначена оптимальна контурна площа кон
тактування, що являє собою сукупність плям контакту, оптимально розташова
них на номінальній площі. Така система плям контакту задається відповідними 
методами геометричного і міцнісного розрахунків і забезпечується технологіч
ними шляхами на операціях механообробки, притирання й обкатування. Шорст
кість поверхонь тертя також має оптимальні значення. Поверхні тертя, що воло
діють оптимальною контурною площею контактування, при інших однакових 
параметрах мають найвищу довговічність. Оптимальні значення контурної пло
щі та шорсткості для конкретних пар тертя знаходять в експериментах. У зв’язку 
із наявністю погрішностей обробки й складання остаточне досягнення оптималь
них значень контурної площі й шорсткості можливе, як правило, шляхом засто
сування спеціальних заходів і в процесі приробляння пари тертя. Деякі зі спеціа
льних заходів наведені нижче.

Притирання вільним абразивом. Можливості притирання покажемо на при
кладі. При виготовленні важконавантажених швидкохідних зубчастих коліс 4-5
ступенів точності забезпечити задані точність і шорсткість бічних поверхонь 
зубів на зуборізному й шліфувальному устаткуванні дуже важко. Приробітка 
коліс у зв’язку з високою твердістю зміцнених зубів практично відсутня. Тому 
такі зубчасті колеса (наприклад, у суднових редукторах) притираються вільними 
абразивами, що дозволяє підвищити точність зубчастих передач по нормах кон
такту й плавності роботи і зменшити шорсткість поверхонь зубів.

Притирання роблять абразивними пастами, що складаються з окису хрому, 
силікагелю, стеаринової кислоти, гасу, розщепленого жиру, олеїнової кислоти й 
соди. Подібного складу пасти добре притирають поверхні, але мають істотний 
недолік: через незначне питоме знімання металу процес притирання триває дуже 
довго – декілька годин. У 1,4-1,7 раза збільшується знімання металу й у 1,5 раза 
зменшується параметр шорсткості Ra у порівнянні з традиційними складами паст 
при використанні для притирання азотованих і цементованих зубчастих передач 
пасти наступного складу у вагових відсотках (вага %): окис хрому – 33,75; силі
кагель – 0,81; розщеплений жир – 4,50; олеїнова кислота – 1,90; двовуглекисла 
сода – 0,09; стеарин – 4,05; 30...40 %-й водний розчин Na2O2 – 4,00; 40...50 %-й 
водний розчин NaNO2 – 6,00. Уведення до складу водних розчинів нітриту (а.с. 
№ 605819, № 642347) приводить до утворення в процесі притирання менш міц
них поверхневих шарів у порівнянні із шарами, утвореними при притиранні ві
домими складами паст.

На інтенсифікацію притирання істотно впливають технологічні фактори. 
Вона зростає зі збільшенням окружних швидкостей. Однак із зростанням окруж
ної швидкості вище 0,5 м/с відбувається зрив притирочної пасти з поверхонь 
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зубів і виникає заїдання. Збільшується знімання металу зі збільшенням наванта
ження. Але при навантаженнях більше 25 кН/м навіть на поверхнях високої тве
рдості погіршується шорсткість і росте небезпека появи дефектів поверхневих
шарів. При притиранні твердої і м’якої поверхні (наприклад, цементованої і тер
мополіпшеної) виявляється ефект шаржування абразивом м’якої поверхні. Відп
рацьовування технології притирання вимагає також експериментальних дослі
джень, що виявляють вплив притирання на зносостійкість і контактну витрива
лість поверхонь тертя, показники яких за певних умов можуть істотно знижува
тися.

Якщо притирання зроблене правильно, ніякої подальшої слюсарної обробки 
зубів після монтажу передачі в корпусі не потрібно, і контакт по довжині при 
дотриманні паралельності осей розточень вкладишів підшипників відповідає 
контакту, отриманому після притирання. Однак монтаж редуктора на судні вно
сить погрішності в контактування зубів, тому здійснюють перевірку контакту як 
після складання передачі в корпусі редуктора, так і після його установки на фун
даменті. Остаточну перевірку роблять на мінімальному моменті, що крутить, це 
забезпечує робоче положення валів коліс і шестерень у своїх вкладишах. При 
перевірці контакту на судні окремі зуби рекомендується попередньо обміднити 
за допомогою мідного купоросу. Точний розподіл навантаження уздовж зуба 
можна заміряти тензометрами з малою базою, наклеєними нижче зони контакту.

Остаточно параметри контурної площі й шорсткості поверхні тертя отриму
ють у процесі приробляння (обкатування).

Обкатування. Перед уведенням у нормальну експлуатацію машина прохо
дить обкатування, призначенням якого є приробляння в єдиному комплексі всіх 
пар тертя. Практично в машині до обкатування ряд пар тертя не мають не тільки 
оптимальних значень параметрів контурної площі контакту та шорсткості, але 
часто вони взагалі недостатні. Збільшення до машини без обкатування експлуа
таційних навантажень неминуче призводить до відмовлень перенапружених пар 
тертя (заїданню, перегріву, заклинюванню і т.д.). Обкатуванням реалізують дві 
мети: створення оптимальної системи плям контакту й одержання оптимальної 
шорсткості на контакті. І та, й інша мета досягається в процесі прироблюваного 
зносу при менших, ніж номінальні, значеннях навантажень, швидкостей, темпе
ратур і т.п.

Макро- і мікроприробляння протікають на окремих ділянках у режимах 
напівсухого, граничного і напіврідинного тертя при наявності продуктів зносу. 
Тому стенди, як правило, забезпечуються спеціальною циркуляційною системою 
змащення й посиленою фільтрацією. Масло після обкатування зливається та за
міняється новим. Тривалість обкатування залежить від вихідних параметрів пар 
тертя: точності й шорсткості поверхонь, обкатних режимів, властивостей приро
блюваних шарів і змащення. Оптимальний варіант обкатування повинен задово
льняти вимогам найменшого прироблюваного зносу пар тертя, мінімальних ви
трат часу й засобів при досягненні оптимальних значень параметрів контурної 
площі та шорсткості.

Обкатування варто розглядати як одну з найбільш важливих операцій тех
нологічного процесу створення довговічних машин. Центральним моментом 
обкатування є правильна організація прироблюваного зносу в часі. З цією метою 
знайшли широке застосування методи, що полегшують та інтенсифікують при
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робітку шляхом застосування присадок до масел, створення специфічних приро
блюваних прошарків на поверхнях тертя, оптимізації режимів приробітки.
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