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елементами покращення умов змащування перемичок (кармани, отвори, канали) та мастилоємності їх робочих поверхонь (частота мікрозаглиблень).
Задача вирішується за рахунок того, що підшипник розбирають залишаючи одне тіло кочення,
яке обертається, вирізають із сепаратора одну
перемичку і до спряження тіло кочення - перемичка через силовий технологічний підшипник прикладають радіальне навантаження, вертикальні та
горизонтальне переміщення тіла кочення разом з
перемичкою обмежують опорними технологічними
підшипниками, а вертикальні переміщення перемички обмежують пружніми елементами.
На Фіг. 1 показана схема випробування на
знос трибоспряження тіло кочення - перемичка
кругової робочої форми, а на Фіг. 2 - схема випробування на знос трибоспряження тіло кочення перемичка плоскої робочої форми.
Схеми містять тіло кочення 1, яке обертається, перемичку 2, силовий технологічний підшипник
3, опорні технологічні підшипники 4, 5, 6, пружні
елементи 7, 8.
Спосіб здійснюють наступним чином.
Підшипник розбирають, залишаючи одне тіло
кочення 1, яке обертається від привода (на Фіг. 1
та Фіг. 2 не показаний), вирізають із сепаратора
одну перемичку 2 і до спряження тіло кочення 1 перемичка 2 через силовий технологічний підшипник 3 прикладають радіальне навантаження.
Утримання тіла кочення 1 в заданому положенні
забезпечують опорними технологічними підшипниками 4, 5, 6, а утримання перемички 2 від вертика-

43152

Корисна модель відноситься до випробувальної техніки і може бути використана для випробування трибоспряження тіло кочення - перемичка
сепараторів підшипників на знос з будь-якою конструкцією перемичок.
Відомий спосіб випробування підшипників кочення на знос, в якому підшипник встановлюють у
випробувальну машину, задають швидкість обертання, навантажують і слідкують за його вібрацією
та температурою (1). Однак вказаний спосіб випробувань виявляє лише втомні пошкодження доріжок кочення кілець і робочих поверхонь тіл кочення.
Відомий спосіб випробування підшипників кочення на знос, в якому одному з кілець підшипника
задають обертання, прикладають навантаження
вібраційні та статичні, причому статичні навантаження діють так, як в реальних умовах експлуатації, і вимірюють знос контактних поверхонь (2).
Однак цей спосіб не дає можливості, по-перше,
надати швидку оцінку зносу трибоспряження тіло
кочення - перемичка сепаратора без впливу конструкції сепаратора і кілець підшипника, і, по-друге,
ускладнює і збільшує термін моделювання тертя
перемичок різного конструктивного виконання з
елементами покращення умов змащування та мастилоємності їх робочих поверхонь.
Задача корисної моделі - оперативне отримання достовірної інформації в найкоротший термін про тертя трибоспряження тіло кочення - перемичка сепараторів з різним конструктивним
виконанням перемичок (плоскі, круглі, фігурні), з
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підшипник розбирають, залишаючи одне тіло кочення, яке обертається, вирізають із сепаратора
одну перемичку і до спряження тіло кочення - перемичка через силовий технологічний підшипник
прикладають радіальне навантаження, вертикальні переміщення тіла кочення та горизонтальне
переміщення тіла кочення разом з перемичкою
обмежують опорними технологічними підшипниками, а вертикальні переміщення перемички обмежують пружними елементами.
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льних переміщень забезпечують пружніми елементами 7, 8. Вимірювання зносу трибоспряження
тіло кочення - перемичка здійснюють після завершення випробування.
Позитивний ефект способу випробування трибоспряження тіло кочення - перемичка сепараторів підшипників на знос полягає в тому, що він дає
змогу отримати достовірну інформацію в найкоротший термін про тертя спряження тіло кочення перемичка без впливу конструкції сепаратора та
кілець підшипника, швидко вибрати необхідну
геометрію карманів, каналів, отворів перемички,
що покращують умови змащування тіла кочення, а

Комп’ютерна верстка І.Скворцова

4

також геометрію мікрозаглиблень робочої поверхні
перемички та частоту їх повторень, які збільшують
її мастилоємність для покращення умов змащення
тіла кочення.
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