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(57) Спосіб прискорення ресурсних випробувань 
підшипників кочення, який полягає в тому, що збі-

льшують один з параметрів навантаження контак-
туючих поверхонь, який відрізняється тим, що 
встановлюють критерії подібності, розраховують 
кут неспіввісності кілець, фіксують на стенді неспі-
ввісність кілець, задають частоту обертання під-
шипника та навантажують його, слідкують за поя-
вою перших ознак втомного викришування повер-
поверхонь тертя кілець та тіл кочення. 

 
 

 
 
Корисна модель належить до випробувальної 

техніки і може бути використана для прискорення 
ресурсних випробувань будь-яких підшипників 
кочення. 

Відомий спосіб прискорення ресурсних випро-
бувань підшипників кочення при одночасному обе-
ртанні кілець так, що їх швидкості вибираються 
протилежними за напрямом, а величини підбира-
ють такими, щоб сепаратор зупинився [1]. Це дає 
можливість значно збільшити інтенсивність числа 
циклів навантаження без впливу швидкості обер-
тання кілець на міцність сепаратора. 

Однак, недоліками цього методу є порушення 
кінематики деталей, що впливатиме на результат 
випробування, і суттєво більша складність стендо-
вого обладнання для випробування. 

Відомий спосіб прискорення ресурсних випро-
бувань підшипників кочення при прогресивному 
збільшенні навантаження [1]. Однак для вказаного 
способу недостатньо визначена фізична сутність 
явищ в контакті і недостатньо обґрунтований ма-
тематичний апарат способу, тому цей спосіб мож-
на використовувати тільки для порівняльних ви-
пробувань ресурсу. 

Задача корисної моделі - прискорення ресурс-
них випробувань підшипників кочення в умовах 
максимальної наближеності до натуральних умов 
експлуатації зі збереженням кінематики деталей 
без значного ускладнення стендового обладнання 
з чітким математичним обґрунтуванням вибору 
режиму випробування на основі теорії подоби. 

Задача вирішується за рахунок того, що вста-
новлюють критерій подібності, розраховують кут 
неспіввісності кілець, фіксують на стенді неспіввіс-

ність кілець, задають частоту обертання підшип-
ника та навантажують його, слідкують за появою 
перших ознак втомленого викришування повер-
хонь тертя кілець та тіл кочення. 

Спосіб здійснюють наступним чином. Аналізом 
фізичних рівнянь, що описують втомлене викри-
шування поверхонь тертя кілець та тіл кочення 
підшипників, встановлюють критерій подоби, роз-
раховують за отриманим критерієм подоби кут 
неспіввісності кілець, для підшипника якій випро-
бовується фіксують на стенді неспіввісність кілець, 
задають частоту обертання підшипника і наванта-
жують його, слідкують за появою перших ознак 
втомленого викришування поверхонь тертя кілець 
та тіл кочення в момент підвищення температури 
чи вібрації підшипника. 

Позитивний ефект запропонованого способу 
прискорених ресурсних випробувань підшипників 
кочення полягає у відносній простоті його реаліза-
ції зі 

збереженням кінематики деталей випробува-
ного підшипника, чітким математичним обґрунту-
ванням і несуттєвим ускладненням стендового 
обладнання. Запропонований спосіб дозволяє 
проводити як порівняльні прискорені ресурсні ви-
пробування типових і дослідних підшипників, так і 
перевірочні чи спеціальні прискорені випробуван-
ня певної партії типових підшипників для встанов-
лення їх ресурсу з будь-якими кутами неспіввісно-
сті кілець. 
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