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Корисна модель належить до тертя та зношування в машинах, деталі та робочі органи яких 
працюють в абразивних середовищах різної природи. 

Найбільш близький до даної корисної моделі є установка зі скляною бічною гранню, 
заповнена абразивною масою, в якій переміщується досліджуваний зразок [1]. Зразок щільно 
притискається до скляної бічної грані, через яку можна спостерігати і фіксувати процес 5 

відносного переміщення частинок абразивного середовища. 
Недоліками даної установки є відсутність можливості дослідження взаємодії абразивного 

середовища і зразків у горизонтальній площині. 
Задача корисної моделі - забезпечення можливості дослідження взаємодії абразивного 

середовища і зразків як у вертикальній, так і горизонтальній площинах. 10 

Поставлена задача вирішується тим, що установка для дослідження взаємодії абразивного 
середовища з робочими органами машин складається з ємності, прозорої бічної грані і 
досліджуваного зразка і додатково обладнана приводом та напрямною, а на досліджуваний 
зразок встановлено екран з прозорого матеріалу у горизонтальній площині. 

На кресленні зображено схему установки для дослідження взаємодії абразивного 15 

середовища з робочими органами машин, яка складається з ємності 1, прозорої бічної грані 2, 
досліджуваного зразка 3, напрямної 4, приводу 5, екрана з прозорого матеріалу 6. 

Установка для дослідження взаємодії абразивного середовища з робочими органами машин 
працює наступним чином. 

В ємність 1 засипається досліджуване абразивне середовище на 3/4 висоти ємності, на 20 

досліджуваний зразок 3 кріпиться прозорий екран 6 у горизонтальній площині, а привід 5 
забезпечує поступальний рух зразка, при цьому напрямна 4 зберігає прямолінійність руху. 

Привід установки дає можливість змінювати швидкість руху зразка по напрямній, а за 
допомогою екрана з прозорого матеріалу спостерігати характер взаємодії абразивного 
середовища з робочими органами машин в горизонтальній площині та фіксувати його за 25 

допомогою фото- і відеотехніки. 
Джерело інформації 
Севернев М.М. Износ деталей сельскохозяйственных машин / М.М.Севернев, Г.П. Каплун, 

В.А. Короткевич, С.Н. Кот, П.Ф. Купреев, Н.Н. Подлекарев, И.А. Синявский. - Л.: "Колос", 1972. - 
288 С. 30 
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Установка для дослідження взаємодії абразивного середовища з робочими органами машин, 
що складається з ємності, прозорої бічної грані і досліджуваного зразка, яка відрізняється тим, 
що її додатково обладнано приводом та напрямною, а на досліджуваний зразок встановлено 
екран з прозорого матеріалу у горизонтальній площині. 
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