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Висвітлено деякі питання стосовно підходів щодо діагностування експлуатаційного 

стану поверхонь тертя за результатами аналізу продуктів зношування та різання. В 

якості допоміжного засобу пропонується застосовувати методи комп’ютерного 

зору. 

Some issues concerning approaches to diagnosing the operational state of friction surfaces 

according to the results of analysis of wear and cutting products are presented. As an 

auxiliary means, it is proposed to employ computer vision techniques. 

 

Під час виготовлення деталі на металорізальних верстатах необхідно 

контролювати якість оброблюваної поверхні. Серед інформативних 

джерел, які можуть допомагати це зробити, слід відмітити  продукти 

різання (стружка) [1]. Застосовуючи різні змащувально охолоджуючі 

рідини (ЗОР), можна значним чином впливати на оброблюваність поверхні 

[2]. Так, наприклад, якість поверхні зразків роторної сталі при точінні в 

ЗОР, що містить соняшникову оливу, покращується майже в 1,5 рази 

порівняно із ЗОР, що розроблена на нафтовій основі та з обробкою на сухо 

покращується у 8 разів [3]. Також суттєвий вклад в руйнування 

підповерхневих шарів оброблюваної деталі може вносити водень [4].  

В умовах тертя поверхні деталей трибоспряжень зазнають певних 

змін. Одними з таких наслідків є поява частинок зношування. Їх 

дослідженню присвячено кілька робіт [5, 6].  

Розвиток ІT технологій дозволяє розширювати їх застосування у 

різних сферах. Зараз великими темпами продовжується розвиток 

машинного або комп’ютерного зору [7, 8]. Крім того, в найближчі часи 

буде відбуватись автоматизація виробництва (роботизація, розвиток 

штучного інтелекту та ін.), тому перспективним напрямком є застосування 

нових методів діагностики та контролю (з застосуванням комп’ютерного 

зору) як в процесі  виготовлення деталі, так і в процесі експлуатації, тобто 

впродовж майже всього життєвого циклу деталі. Для успішного вирішення 

цього питання необхідно вдосконалювати класифікацію продуктів 

зношування та різання, порівнюючи отриманні результати зі змінами у 
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підповерхневих та поверхневих шарах контактуючих поверхонь, 

враховуючі вплив змащувальних і охолоджуючих рідин на подальшу 

експлуатаційну стійкість. 
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