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ТЕОРЕТИЧНА ПЕРЕВІРКА СИЛОВОЇ МОДЕЛІ ПОВЕРХНЕВОГО КОНТАКТУ 
 
Запропонована  силова  ймовірнісна  модель  поверхневого  контакту  та  визначено  інтегральні 

характеристики контактної зони з точки зору довготривалого збереження цілісності спряження. 
The power likelihood model of surface contact is offered and integrated characteristics of a contact zone from the 

point of view of long preservation of integrity of interface are defined. 
Ключові слова: поверхневий контакт, контактуючі деталі. 
 
Як відомо, зміна тих чи інших характеристик в поверхневому шару контактуючих деталей в 

результаті його модифікації, в певній мірі змінює рельєф поверхневого шару. В зв’язку з цим при 
проектуванні вузлів та конструкцій, елементи з’єднань яких модифікувались, слід враховувати отриманий 
внаслідок обробки рельєф поверхні та його вплив на експлуатаційні властивості машини в цілому. 
Макропрофіль поверхні, що утворюється в процесі обробки поверхневого шару високоенергетичними 
методами, такими як лазерна обробка, електроіскрове легування, має характер регулярних западин та 
підйомів. Як було зазначено вище, ця особливість рельєфу в значній мірі впливає на розподіл сил тертя в 
нерухомому з’єднанні в бік підвищення механічної складової. Тому для кількісної та якісної оцінки робочих 
поверхонь з позиції довготривалого збереження стану номінального зчеплення спряжених деталей на стадії 
проектування було застосовано методи математичного аналізу для формалізації геометрії поверхні [1–5], які 
дозволили спростити моделювання одиничного контакту елементів поверхні, а також визначити ймовірнісні 
характеристики модифікованої поверхні. Для коректного моделювання всієї поверхні виникає питання 
визначення позиціювання кожного з її елементів. При цьому такі базові характеристики, як координати 
виступів, кут повороту відносно власної осі, висота та ширина виступу, що є величинами випадковими і 
підкоряються відповідним законам розподілення [4]. Орієнтовна схема змодельованої площадки показана на 
рис. 1, де величини кроків S  та значення кутів α  є випадковими величинами. 

 

 
Рис. 1. Схема визначення позицій модельних елементів модифікованої поверхні 
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В загальному вигляді кількість елементів на змодельованій контактній площадці визначається як: 
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де l  – характерний розмір, у випадку одиничного контакту 1=l , 
S  – крок виступів по кожній з осей. 
Оскільки крок виступів є величиною випадковою, яка підкоряється певному закону розподілення, 

то його значення визначається як: 
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де )(xf  – закон розподілення випадкової величини кроків виступів. 
У випадку моделювання контакту двох ідентифікованих поверхонь, для отримання значень кутів 

повороту головних осей, координат центрів, висот та ширин виступів необхідно «розіграти» окрему 
дискретну випадкову величину (за типом методу Монте-Карло) за відомим законом розподілення. Методика 
визначення законів розподілення геометричних характеристик описано в роботі [4]. Оскільки для 
ідентифікації кутів застосовуємо формули, викладені в [4], то величини кутів будуть визначатися наступним 
чином: 
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де ν  – коефіцієнт параболоїда, 

iH  – висота відповідного виступу по трасі ідентифікації, 
ε  – ексцентриситет параболоїда. 
Для визначення силових характеристик контакту отриманих поверхонь необхідно розв’язати задачу 

контактування на рівні контакту кожного окремого еліптичного параболоїда з контрповерхнею. Оскільки 
отримана модель поверхні контакту являє собою набір елементів, розташованих випадково, то при 
приведенні до контакту двох змодельованих поверхонь визначенню зусиль передує перевірка умов 
контактування вибраного параболоїда поверхні матриці з елементами поверхні пуансона. Перевірка 
виходить з умови наявності спільного розв’язку системи рівнянь (4), яка описує поверхні кожної з 
розглянутих пар елементів моделі. 
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де dcba ,,,  – коефіцієнти відповідно матриці та пуансона, 
zyx ΔΔΔ ,,  – зміщення пуансону відносно матриці по осях x, y та z відповідно, 

pp yxx ααα sin·cos ⋅−=  – рівняння координат х пуансона в новій системі з урахуванням кута 
повороту пуансона, 

pp yxy ααα ·cos·sin +=  – рівняння координат y пуансона в новій системі з урахуванням кута 
повороту пуансона. 

Розв’язок, отриманий стосовно 
визначення величини рівнодійної сили дозволяє 
в кожному конкретному випадку наявності 
контакту між мікроелементами визначити вектор 
реакції співвідношення між нормальною та 
тангенційною складовими реакції елементів. На 
основі сформованого масиву векторів 
рівнодійних сил кожної з пар контактуючих 
елементів було визначено загальний вектор 
рівнодійної сили. Для визначення пружних 
характеристик моделі контакту необхідно 
порівняти величини рівнодійної сили лише при
 

 
Рис. 2. Приклад сформованого поверхневого контакту ННФЗ 

нормальному навантаженні контактної зони (у випадку сформованого контакту вона матиме лише 
нормальну складову) з величиною рівнодійної сили при прикладанні одиничного зміщення до сформованого 
контакту. У випадку для номінально-нерухомих фрикційних з’єднань вирішальним для забезпечення 
цілісності контакту є величина тангенційної складової реакції. Відповідно до цього, залежно від 
прикладеного навантаження та ступеня деформації модельних елементів буде змінюватись величина 
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дотичного до поверхні контакту зусилля (рис. 3).  
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Рис. 3. Залежність величини тангенційної складової реакції модельного елементу при тангенційному зміщенні  
 
За умови відомої залежності тангенційної складової рівнодійної сили від початкових умов 

контактування тангенційна жорсткість визначається як похідна залежності рівнодійної сила-деформація в 
контакті. Величина тангенційної жорсткості в певній мірі визначається величиною нормального 
навантаження, оскільки нормальний тиск впливає ефективний рівень деформації, а отже змінюються умови 
контактування кожної з пар елементів. Значення ефективних рівнів деформації визначалися за методикою 
[6]. На рис. 4 представлено залежність питомої тангенційної жорсткості контакту від величини контактного 
тиску, для поверхні обробленої електроіскровим легуванням. 
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Рис. 5. Залежність величини тангенційної жорсткості контакту поверхонь від величини кроку 
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Враховуючи запропоновану методику модифікації поверхні номінально-нерухомих з’єднань, 
актуальним є визначення міри впливу технологічних аспектів створення покриттів, зокрема мова йде про крок 
обробки та ширину модифікованої зони. На рис. 5 представлено залежність величини тангенційної жорсткості 
контакту поверхонь підданих лазерній обробці та електроіскровому легуванню від величини кроку. 

Таким чином, запропонована модель контактуючих поверхонь, в основі якої покладено 
мікроелемент у вигляді еліптичного параболоїда, дозволяє ідентифікувати модифіковані поверхні та 
визначити сили та напруженя, які виникають в зоні контакту. Визначення просторового положення 
рівнодійної дозволило оцінити співвідношення між її складовими у вертикальній площині та визначити 
характеристики змодельованого контакту з точки зору забезпечення цілісності в умовах ННФЗ. Зокрема 
було визначено таку інтегральну характеристику контактної зони, як питома тангенційна жорсткість. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАДО-ПРИСАДОК  
ПРИ ТРИБОМАГНИТНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

 
В  статье  определено  влияние  ХАДОприсадок  на  процесс  восстановления  поверхностей  трения  под 

действием направленного постоянного магнитного поля. Представлены результаты исследований поверхностей 
при разных направлениях магнитных линий. 

In  the article HADOadditives  influence on  the  friction  surfaces renewal process under  the action of  the directed 
permanent magnetic field is determined. The surfaces researches results are presented at different magnetic lines directions. 

Ключові слова: восстановление, присадки, поверхности трения, магнитное поле 
 

Введение 
В настоящее время во всех отраслях технической индустрии, сложилась критическая ситуация, 

связанная со «старением» парка машин из-за износа прецизионных трибообъектов (плунжерный, 
шестеренчатый насосы). 

Для решения сложившейся проблемы нужно правильно подбирать материалы, рабочую среду и 
оптимизировать условия эксплуатации, что является экономически актуальной задачей поддержания 
ресурсных показателей техники. 

Из этого следует, что наиболее перспективными для повышения износостойкости поверхностей 
трения являются направления, связанные с технологиями восстановительных процессов.  

Эффективность техники с наиболее рациональными конструктивными трибоузлами проявляется по 
мере замены устаревшего оборудования. Поэтому в этом направлении наиболее перспективным будет 
повышение износостойкости трибообъектов путем воздействием на процесс трения постоянным магнитным 
полем с использования присадок к смазочным материалам.  

Другими по характеру воздействия являются присадки, приготовленные на основе природных 
ассоциаций силикатных минералов. Такие присадки (геомодификаторы трения), попадая в зону трения, 
вносят такие структурные изменения в поверхность трения, которые способны её модифицировать в 
заданном направлении [1].  

В процессе эксплуатации между трущимися деталями присадки ХАДО (геомодификатор) 
формируют квазипостоянные по толщине металлокерамические слои,  коэффициент трения которых в 


