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КОНЦЕПЦІЯ ВРАХОВУВАННЯ МОРФОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ 
ЗНОШУВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ ЩОДО 
КОРЕГУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВУЗЛІВ ТА 

ОБЛАДНАННЯ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час експлуатації обладнання в умовах тертя відбувається 
руйнування матеріалу (зношування) внаслідок чого відокремлюються 
частинки матеріалу -  продукти зношування.

Продукти зношування можуть виступати ефективними -  
інформаційними показниками, за якими можна стежити за «еволюцією» 
пошкодження та зміни експлуатаційних властивостей, що впливає на 
надійність та довговічність, як вузла тертя так і механізму в цілому.

Раніше нами були проведені дослідження в цьому напрямку [1 -3]. 
Комплексні дослідження дозволили встановити, що крім навантаження, 
швидкості та інших параметрів, суттєвий вплив на процеси руйнування має 
не тільки структурно-фазовий склад сплавів, але й середовища в яких 
експлуатується трибоз’єднання, наприклад, водневмісні, з яких відбувається 
дифузія, наприклад, водню, що може бути ініціатором зародження та 
поширення тріщин у поверхневих та особливо у підповерхневих шарах 
матеріалу.

Метою роботи було продовжити розроблення концепції врахування 
морфології продуктів зношування як інформаційних чинників щодо 
корегування технологічного стану вузлів та обладнання під час експлуатації 
з врахуванням узагальнення комплексних факторів та параметрів, а також 
нових даних в цій області досліджень.

Робота проводиться в рамках теми: «Дослідження та аналіз продуктів 
зношування як індикаторів руйнування сплавів на різних етапах життєвого 
циклу виробів» (№ державної реєстрації 0119U102243 (2019 -  2024), що
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подана ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 
м. Старобільськ, Україна. Досліджували продукти зношування 
холоднодеформованих високоазотних марганцевих сталей типу 
12Х18АГ18Ш (12Kh18AG18Sh), Р900, DDT 68 та ін. Зносотривкість 
визначали на машинах тертя СМЦ 2 та СМТ-1 (2070). Швидкість ковзання 
нижнього ролика 1480 об/хв, а верхнього 1240 об/хв (проковзування 15%). 
Нижній ролик виготовлявся зі сталі 45 або 1,0503 німецького виробництва з 
твердістю 60 HRC (аналога сталі 45), а верхні з високоазотних сталей. В їх 
мікроструктурі зафіксовано аустенітну металеву матрицю мікротвердістю 
4,2.. .5,0 ГПа. Лінійна швидкість верхнього ролика 2,27 м/с, а нижнього 3,08 
м/с. В умовах тертя без змащування навантаження становило 2 00 .700  Н.

Сталі виготовляли з електродів, виплавлених у дуговій печі, які для 
поліпшення чистоти переплавляли в установці електрошлакового переплаву 
під тиском. Після обточування заготовок зразки піддавали дифузійному 
відпалу, а далі -  холодному зміцненню. Потім відпалювали для зняття 
напружень та виконували чистову обробку. Холодна пластична деформація 
для цих зразків може досягати аж до 60%.

Продукти зношування вивчали на мікроскопі Neophot-2 з обробкою 
зображень цифрового фотоапарата Canon EOS 30D на ПК (розміщеному у 
Республіці Польща), поверхні тертя -  на електронному мікроскопі EVO- 
40XVP зі системою мікроаналізу INCA Energy 350. Продукти зношування 
високоазотних аустенітних сталей та феритно-перлітних сталей розділяли за 
допомогою постійного магнету. Кількісно оцінювали фазовий склад 
мікроструктури сплавів, а також розміри продуктів зношування та 
пошкоджень на поверхнях різання за допомогою комп’ютерної обробки 
зображень мікроструктури (програмний комплекс TOUP VIEW 3.7.)

Серед напрацювань можна виділити -  удосконалення досліджень 
частинок зношування (рис. 1). Наприклад, на частинці (рис. 1 а) можна 
спостерігати 2-і зони (І -  зона зі східчастим мікрорельефом) та зона ІІ  з 
плоскою поверхнею. Для зони І  характерно крихкий характер руйнування, 
що значно підвищує енергоємність під час руйнування у порівнянні з зоною 
ІІ. На інших частинках [3] спостерігали присутність тріщин, ямок та інших 
пошкоджень, що може давати непряму інформацію про процеси 
руйнування.

Рисунок 1 -  Частинка зношування, що викришились під час тертя в 
умовах схоплювання (х500; Р = 500 Н; V = 2,25 м/м) -  а. Інвертоване та 

виділене зображення частинки зношування -  б. 3D моделювання частинки 
зношування (зображення повернуте) -  в.
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Подальші дослідження були зосереджені на розвитку методів 
комп’ютерного зору [4, 5]. Так виходячи з аналізу морфології частинки 
зношування на рис. 1, з’являється можливість вчасно отримувати 
інформацію, щодо кількісного характеру руйнування в зоні трибоз’єднання 
(відсоток площі крихкого руйнування). Відстежування морфології та 
характеру руйнування продуктів зношування деталей трибо з’єднань в он
лайн режимі (враховуючі подальший розвиток технологій та інтернет мереж 
5G та 6G) є перспективним напрямком, спрямованим на підтримку безпеки 
експлуатації коштовного обладнання, наприклад, в
енергомашинобудуванні.

Отримані результати важливі для удосконалення та розвитку методик 
діагностування експлуатаційної роботоздатності трибоз’єднань в он-лайн 
режимах.
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