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"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(57) Спосіб випробування підшипника кочення для 
визначення сил взаємодії деталей, який полягає в 
тому, що підшипник розбирають, доопрацьовують 
сепаратор з утворенням тензоперетворювачів на 

перемичках та кільцях, збирають підшипник, вста-
новлюють на стенд, навантажують радіальною та 
осьовою силами, задають обертання, реєструють 
тензоперетворювачами сепаратора сили взаємодії 
деталей, який відрізняється тим, що величини 
радіальної та осьової сил визначають за критерієм 
подібності навантаження підшипника при випробу-
ванні і в експлуатації, дотримуються послідовності 
дій з підшипником, при якій задають обертання, 
навантажують радіальною, а потім осьовою си-
лою. 

 
 

 
Корисна модель належить до випробувальної 

техніки і може бути використана для визначення 
сил взаємодії деталей будь-яких підшипників ко-
чення з метою розрахунку та вдосконалення дета-
лей чи вибору їх матеріалів. 

Відомий спосіб випробування підшипника ко-
чення для визначення сил взаємодії деталей, який 
полягає в тому, що підшипник розбирають, до-
опрацьовують сепаратор з утворенням тензопере-
творювачів на перемичках, збирають підшипник, 
встановлюють на стенд, навантажують силами, 
задають обертання, реєструють сили взаємодії 
деталей [1]. 

Недоліком цього способу є невизначеність у 
виборі величин сил та послідовності дій з підшип-
ником щодо черговості обертання і навантаження, 
прикладання радіальної та осьової сил. 

Відомий спосіб випробування підшипника ко-
чення для визначення взаємодії деталей, який 
полягає в тому, що підшипник розбирають, до-
опрацьовують сепаратор з утворенням тензопере-
творювачів на перемичках та кільцях, збирають 
підшипник, встановлюють на стенд, навантажують 
силами, задають обертання, реєструють тензопе-
ретворювачами сили взаємодії деталей [2]. 

Недоліком такого способу є також невизначе-
ність у виборі величин сил та послідовності дій з 
підшипником щодо черговості обертання і наван-
таження (спочатку навантаження, а потім обер-
тання, чи навпаки), черговості прикладання радіа-
льної та осьової сил (спочатку радіальна сила, а 
потім осьова сила, чи навпаки). 

Задача корисної моделі - підвищення точності 
визначення сил взаємодії деталей підшипника 
кочення за рахунок забезпечення умов випробу-
вання, що максимально наближені до експлуата-
ції. 

Задача вирішується тим, що величини радіа-
льної та осьової сил визначають за критерієм по-
доби навантаження підшипника при випробуванні і 
в експлуатації, дотримуються послідовності дій з 
підшипником: задають обертання, навантажують 
радіальною, а потім осьовою силою. 

Спосіб здійснюють наступним чином. Підшип-
ник розбирають, доопрацьовують сепаратор з 
утворенням тензоперетворювачів на перемичках 
та кільцях, збирають підшипник, встановлюють на 
стенд, задають обертання, навантажують попере-
дньо визначеною радіальною, а потім визначеною 
осьовою силами, реєструють сили взаємодії дета-
лей підшипника. Першочерговість обертання під-
шипника перед його навантаженням здійснюється 
через необхідність вільного розподілу мастила і 
вибирання зазорів в підшипнику. Першочерговість 
радіального навантаження перед осьовим забез-
печує однаковий початковий контакт деталей в 
підшипнику, що випробується на стенді, з підшип-
ником, що знаходиться в експлуатації. 

Позитивний ефект запропонованого способу 
випробування підшипника кочення для визначення 
сил взаємодії деталей полягає в досягненні мак-
симальної точності вимірювань завдяки математи-
чному обґрунтуванню подоби навантаження при 
випробуванні підшипника, забезпеченню умов 
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змащування і тертя деталей, які мають місце в 
експлуатації. 
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