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Исследованы структура и комплекс свойств композиционных
антифрикционных материалов на основе меди в зависимости
от технологии изготовления. Показана перспективность
применения новых материалов для узлов трения
высокоскоростного полиграфического оборудования.
The structure and complex properties of composite antifriction
materials on the base of copper in the dependence
of manufacturing technology have been researched.
It was shown the prospect of application a new materials
for high9speed polygraph equipment friction units.
Постановка проблеми
Розвиток сучасного приладо і
машинобудування, зокрема, полі
графічного, характеризується не
ухильним зростанням вимог, що
висуваються до якості деталей та
функціональних вузлів обладнання,
насамперед, вузлів тертя, що пра
цюють у екстремальних умовах. До
таких вузлів відносяться пари тертя
сучасного ротаційного поліграфічно
го устаткування, які у процесі екс
плуатації піддаються впливу високих
швидкостей обертання, сягаючих
10000—12800 об/хв., що відпові
дає швидкостям ковзання V = 70—
80 м/с.
Ще більш ускладнюється робота
високошвидкісних вузлів тертя, ко
ли на контактну пару додатково
діють зовнішні навантаження, що
призводять до розігріву змазуючо
го мастила і робочих поверхонь до
температур 120—140 °С. Вказані
умови експлуатації класифікуються
як гранично важкі і мають місце у
роботі поліграфічного високообер
тового обладнання, де окрім висо
ких швидкостей обертання пара

тертя піддається дії питомих наван
тажень до 3,5—7,0 МПа.
Традиційно для зазначених умов
роботи для матеріалів підшипників
використовують бабіти. Проте, не
зважаючи на їх високі антифрикцій
ні властивості, одночасна дія висо
ких швидкостей ковзання і високих
навантажень призводить до де
формації та руйнування робочих
поверхонь підшипника, втрати екс
плуатаційних властивостей вузла
тертя, і, як наслідок, виходу устат
кування з ладу.
Тому комплекс завдань, спрямо
ваних на підвищення працездат
ності вузлів тертя поліграфічної
техніки за рахунок підвищення
надійності і довговічності підшип
ників ковзання, є актуальними пи
таннями, вирішення яких значно
підвищить ефективність роботи ви
сокообертового устаткування.
Аналіз попередніх досліджень
Підшипникові матеріали, що
одержуються методами порошко
вої металургії, мають, як відомо [1],
ряд цінних переваг порівняно з ли
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тими сплавами, а саме: можливість
точного регулювання антифрикцій
них властивостей завдяки введен
ню різних домішок, що можуть
взаємодіяти чи не взаємодіяти з
матеріалом основи, значна еконо
мія металів внаслідок майже повної
відсутності втрат у стружку, еконо
мія енерговитрат і, нарешті, мінімі
зація забруднень довкілля.
Серед багатьох відомих [1] ком
позиційних антифрикційних мате
ріалів, призначених для роботи в
широких діапазонах умов їх експлу
атації, окрему групу складають ма
теріали для високошвидкісних ву
злів тертя. Зазначені матеріали
працюють при швидкостях ковзан
ня V > 15 м/с, відомі вузли тертя, у
яких швидкості ковзання сягають
220—250 м/с.
Найбільш розповсюдженими під
шипниковими сплавами серед ли
тих матеріалів є бабіти Б83, БК,
Б88, які відрізняються високою не
сучою здатністю (P·V) [1, 2]. Саме
ця обставина спричинила викорис
тання бабітів у високошвидкісних
вузлах тертя. При цьому, враховую
чи, що бабіти мають низькі фізико
механічні властивості [1], у тертьо
вих парах в багатьох випадках шар
бабіту наносився на більш міцну
підкладку основного металу під
шипника, зокрема, з низько чи се
редньовуглецевих сталей.
Проте, як показали реальні умо
ви роботи, не зважаючи на високі
антифрикційні властивості, жоден з
бабітів у гранично важких умовах
роботи не забезпечує тривалу і ста
більну роботу вузла тертя високоо
бертового обладнання. При високих
швидкостях ковзання (до 100 м/с),
навантаженнях на пару тертя (до
7 МПа), температурах 120—140 °С
спостерігається різке падіння ме
ханічних властивостей робочого
антифрикційного бабітового шару,
мають місце локальні підплавлення
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бабіту і, як наслідок, зменшення не
сучої здатності підшипнику.
Перелічені обставини стали під
ставою для проведення комплексу
робіт, спрямованих на пошук аль
тернативних бабітовим сплавам
антифрикційних матеріалів, здат
них поєднувати стабільні механічні
властивості з високими триботех
нічними характеристиками у гра
нично важких умовах тертя відцент
рового поліграфічного обладнання.
Мета роботи
Метою роботи є дослідження
технології одержання, структурно
фазової будови і комплексу власти
востей антифрикційних компози
ційних матеріалів на основі міді для
підшипників ковзання високообер
тової поліграфічної техніки.
Результати проведених
досліджень
Опубліковані у літературі [1—5]
відомості про роботу антифрикцій
них матеріалів у гранично важких
умовах тертя базуються на викори
станні метода оцінки матеріалів за
їх несучою здатністю (добуток на
вантаження на швидкість — P·V).
Вказаний параметр характеризує
область навантажень і швидкостей,
де зазначений матеріал може за
довільно працювати. Тому при про
веденні досліджень враховували
значення P·V, їх можливий діапазон
для забезпечення максимально по
вної відповідності експериментів
реальним умовам роботи підшип
ника.
Як правило, для роботи в умовах
високих швидкостей і навантажень
при підвищених температурах, зга
даних вище, використовуються ма
теріали, що відповідають ряду ос
новних вимог:
— низький коефіцієнт тертя і ви
сока зносостійкість при терті з мас
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тилом, граничному терті і при аварій
ному припиненні подачі мастила;
— висока корозійна стійкість
проти дії оточуючого і робочого се
редовища;
— висока механічна міцність,
теплопровідність і жароміцність.
Переліченим вимогам відпові
дають композиційні антифрикційні
матеріали на основі заліза, нікелю,
порошкових нержавіючих сталей і
міді [1—4]. Вибір певного матеріа
лу визначається конкретними умо
вами його роботи. Так, матеріали
на основі заліза з домішками у різ
них комбінаціях графіту, сульфіду
цинку, олова, кремнію використо
вуються при швидкостях ковзання
70—100 м/с, проте мають обмежен
ня за величиною навантажень — Р =
= 0,1—0,4 МПа (P·V = 20—40 (МПа×м/с)
[1]. Композиційні матеріали на осно
ві порошкових нержавіючих сталей
ПХ18Н15КБ, ПХ23Н18МЦс та інші
використовуються при V = 60—75 м/с
і Р = 0,1—0,3 МПа (P·V = 6—20 (МПа×
×м/с) [1, 4], залізонікелеві матеріа
ли (ЖНБМ) успішно працюють при
V = 10—30 м/с та Р = 7,5—8,0 МПа, ма
теріали на основі міді ДГр30ЖН1К,
ДН3ФК мають несучу здатність P·V
= 20—150 (МПа×м/с) [4].
Наведені дані показують, що для
надтоважких умов роботи макси
мальну несучу здатність можуть за
безпечити композиційні матеріали
на основі міді. Оскільки в умовах
високих швидкостей ковзання і на
вантажень на поверхнях тертя
встановлюються підвищені темпе
ратури, що призводять до сильної
локальної, а потім і до загальної
пластичної деформації шарів по
верхні, доцільно використовувати
матеріали, котрі мають високий
опір пластичній деформації і що
містять речовини, які інтенсифіку
ють утворення розділових плівок.
Крім цього, застосовувані матеріа
ли у зазначених умовах роботи по

винні забезпечити інтенсивне від
ведення тепла із зони тертя, тобто
мати високу теплопровідність.
Вказаним вимогам можуть у
повній мірі відповідати антифрик
ційні матеріали на основі міді, які
стали предметом дослідження да
ної роботи.
Таким чином, для проведення
комплексу досліджень, що включає
визначення технологічних особли
востей одержання, структури і фа
зового складу, фізикомеханічних
та триботехнічних властивостей,
було виготовлено композиції двох
складів, мас.%:
I — Cu + 5Ni + 9CaF2 (ДН5КФ9);
II — Cu + 10C (ДГр10).
Введення CaF2 до складу І обу
мовлено властивостями як розпов
сюдженого твердого мастила, що
відрізняється високою хімічною і
термічною стабільністю до 1200 °С.
Причому кількість CaF2 у межах 5—
12 мас. % є оптимальною для ре
алізації його функціональних влас
тивостей [6].
Оскільки введення фториду каль
цію призводить до зниження міц
ності металевої матриці, для підви
щення механічних властивостей
здійснювали легування нікелем
мідної основи матеріалу.
Додавання графіту як твердого
мастила у кількості 10 мас. % у
складі ІІ здійснювали виходячи з
відомих [1, 5] даних про його вве
дену кількість у залежності від умов
роботи матеріалів.
Для виготовлення шихтових
композицій використовували: по
рошок міді марки ПМСН, просія
ний через сито з сіткою № 0063;
порошок нікелевий марки ПНКОТ4
у стані поставки (частинки розмі
ром менше 10 мкм); порошок фтори
да кальцію, просушений при 120 °С,
1 год. та просіяний через сито з
сіткою № 0100; порошок графіту з
розміром частинок ~1 мкм.
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Рис. 1. Мікроструктура досліджених матеріалів: а — Cu + 5 % Ni + 9 % CaF2,
×300; б — Cu + 10 %C, ×650

При введенні до складу компо
зицій неметалевих речовин (у на
шому випадку фториду кальцію і гра
фіту), як відомо [1], між частинками
зменшується кількість контактів ме
талметал і виникає більше число
контактів метал—неметал, неметал—
неметал, які мають низьку міцність.
Тому для одержання достатньої для
підшипників міцності матеріали ви
готовляли з дрібних частинок порош
ків у нижченаведеній послідовності.
Після операції змішування ших
тові склади піддавались пресуван
ню при питомих тисках 400—500
МПа з використанням гідравлічно

го пресу ПСУ125 за технологією
двократного пресування з метою
мінімізації поруватості матеріалів.
Спікання одержаних пресовок здій
снювали при 820—870 °С у середо
вищі водню.
В результаті виконаних техно
логічних операцій було одержано
матеріали складів І і ІІ, які мали по
руватість 7 та 9 % відповідно.
Металографічна структура обох
матеріалів — гетерогенна (рис. 1),
що, як відомо [1], є визначальним
фактором для матеріалів анти
фрикційного призначення.

Рис. 2. Рентгенограма матеріалу Cu + 10 %C (ДГр10)
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Рис. 3. Рентгенограма матеріалу Cu + 5 % Ni + 9 % CaF2 (ДН5КФ9)

Структура матеріалу І являє со
бою легований нікелем твердий
розчин на основі міді з рівномірно
розподіленими частинками CaF2 у
металевій матриці (рис. 1, а), що
було підтверджено виконаним
рентгенофазовим аналізом (рис. 2,
3, табл. 1, 2).
Виконання рентгенофазового
аналізу здійснювали на дифракто
метрі ДРОН4С01 у CuKα — вип
ромінюванні.
Як показують результати експе
риментів і розрахункові дані (рис.
2, 3, табл. 1, 2), в матеріалі ДН5КФ9
після спікання у металевій (Cu+Ni)
матриці залягає тверда змащу
вальна речовина — фторид каль
цію, що зберігається у вихідному
стані.
Внаслідок того, що графіт не
взаємодіє з міддю, структура ком
позиційного матеріалу складу ІІ яв
ляє собою мідну матрицю з рівно
мірно розподіленими у ній частин
ками графіту, що показано на рис.
1, б.
Вказана металографічна структу
ра обох композиційних матеріалів у
поєднанні з присутньою твердою

змащувальною речовиною (CaF2
або С) забезпечує формування
сплавів з гетерогенною структурою,
що є важливою обставиною для
матеріалів антифрикційного при
значення [1].
Одержана структура матеріалів
забезпечила формування у компо
зиціях І та ІІ комплексу фізикоме
ханічних, теплофізичних і трибо
технічних властивостей, значення
яких у порівнянні з литим бабітом
Б83, наведено у табл. 3.
Для триботехнічних випробу
вань використовували машину тер
тя ВМТ1 [7], що має можливість
створювати високі питомі наванта
ження на пару тертя, проте яка має
обмеження за швидкостями ков
зання. Тому при дослідженнях ви
ходили з практики дотримання
рівності несучої здатності (P·V) при
різних P і V:
— за реальними умовами робо
ти: P·V = 70,5 м/с·3,5 МПа = 246,75
(МПа×м/с);
— за умовами випробувань: P·V =
= 6,4 м/с·38,5 МПа = 246,4 (МПа×
×м/с).
Таким чином, для збереження
рівності P·V при зменшенні швид
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0,654357

0,55849

0,92050

0,71325

0,60876

0,394964

0,343675

0,37460

0,43051

0,328777

0,306244

sin θβ

0,35836

0,33380

sin θα
d/n

2,3074

2,1493

2,0561

1,7891

1,2652

1,0799

0,8367

0,8278

α, β

α

α

α

α

α

α

α

α

331

220

200

HKL

0,826

1,271

1,798

d/n

Cu

0,56

0,71

0,86

I

311

200

HKL

1,067

1,250

d/n

Ni

Результати розрахунку рентгенограм матеріалу ДН5КФ9

0,60

0,40

I

520

210

111

HKL

0,841

2,035

2,312

d/n

CaF2

0,2

0,10

0,30

I

Таблиця 2

М А Ш И Н И І А В ТО М АТ И З О В А Н І К О М П Л Е К С И

71

М А Ш И Н И І А В ТО М АТ И З О В А Н І К О М П Л Е К С И

Таблиця 3
Властивості композиційних підшипникових матеріалів
для високих швидкостей тертя

№
Склад, мас. %
п/п

Твер
дість,
НВ,
МПа

ДН5КФ9
519—
1. (Cu+5Ni+9CaF )
625
2

2.

3.

ДГр10
(Cu+10C)

296

Бабіт Б83

300

Межа
Тепло Питоме
міцно
провід наван
сті при
Коеф. Знос, t° зраз Приміт
ність, λ, тажен
згині,
тертя, f мкм/км ка, °С
ки
Вт/(м·г ня, Р,
σи,
рад)
МПа
МПа
180—
240

56

190—
200

110

210

46,5

кості ковзання (V) збільшували на
вантаження (Р).
Умови випробувань:
— швидкість ковзання, V = 6,4
м/с;
— питоме навантаження, Р =
18,0 и 38,5 МПа;
— контртіло—сталь 20Х (HRCэ =
= 51—55);
— шлях тертя — 1 км;
— схема спряження: вал—паль
чиковий зразок;
— тертя з мастилом — масло ін
дустріальне И20.
Аналіз результатів досліджень
показує, що нові композиційні ан
тифрикційні матеріали (табл. 2.
поз. 1, 2) за фізикомеханічними
властивостями не поступаються
властивостям литого бабіту Б83, а
за величиною теплопровідності —
перевершують його, завдяки чому
забезпечується зниження темпе
ратури зразка при високих P·V [8].
Триботехнічні властивості нових
композиційних матеріалів ДГр10 та
ДН5КФ9 свідчать про те, що за їх
рівнем вказані матеріали у надто

72

18,0

0,16

30

130

38,5

0,18—
0,2

46

240

18,0

0,034

5

43

38,5

0,051

15,4

80

18,0

0,028

7

51

38,5

пластична де
формація

Тертя
без ма
стила

~264

важких умовах роботи значно пере
вершують литий бабіт Б83. При
цьому матеріал ДН5КФ9 також де
монструє високі антифрикційні
властивості при випробуваннях без
мастила. Високі навантаження на
пару тертя призводять до підви
щення температури у робочій зоні
(до 300 °С), що є позитивним для
роботи матеріалів, які містять у
своєму складі високотемпературне
тверде мастило — CaF2 [6], коли
рідке мастило стає непрацездатним.
Матеріал на основі міді, що
містить у своєму складі графіт —
ДГр10, має найкращі антифрикцій
ні характеристики при роботі з мас
тилом у даних умовах навантажен
ня, і, маючи високу теплоп
ровідність, забезпечує низьку тем
пературу робочої поверхні завдяки
інтенсивному відведенню тепла із
зони тертя. Наявність графіту за
безпечує перенесення матеріалу
твердого мастила на робочу по
верхню контртіла, про свідчить ут
ворення розділових антизадирних
плівок. Загальний вигляд зразка з
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матеріалу ДГр10 і контртіла зі сталі
20Х, що терлось у парі з ним, пока
зано на рис. 4.
Як видно з рис. 4, поверхні тер
тя досліджуваного матеріалу і
контртіла відрізняються суцільні
стю, гладкістю і рівномірністю, без
ділянок сколів і схоплювань, а при
сутність твердого мастила (у дано
му випадку — графіту) в робочій
зоні може забезпечити тривалу і
стабільну роботу вузла тертя при
раптовому припиненні подачі зма
щувального мастила або інших
аварійних ситуаціях.
Висновки
Виконані дослідження показу
ють перспективність використання
композиційних антифрикційних
матеріалів ДГр10 та ДН5КФ9 для
роботи у надтоважких режимах
тертя і можуть бути рекомендовані
для виготовлення підшипників ков
зання відцентрового високообер
тового поліграфічного обладнання.
При цьому найбільш доцільним
представляється виготовлення під
шипників, виконаних цілком з ком
позиційного матеріалу, а не тільки

а

б

Рис. 4. Поверхня тертя матеріалу
підшипника ДГр10 (а) і контртіла
зі сталі 20Х (б) після триботехнічних
випробувань

нанесення робочого шару з нього.
Така конструкція дозволить здій
снювати механічну обробку (під
гонку) підшипників ковзання на ме
талорізальних верстатах без не
безпеки порушити (або пошкодити
повністю) антифрикційний шар.
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