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БЪЛГАРИЯ 
 
 

Резюме: В съобщението са представени схема и конструкция на стенд за ударно-
абразивно износване, съобразени със съвременните трибологични тенденции. 
Представеното решение е сравнено с подобно, въз основа на което са определени и 
предимствата на предложената конструкция. Публикувани са методиката за 
провеждане на изпитанията и схема на електронния блок за управление на стенда, 
както и е споделен опит при решаване на някои технически въпроси.  
Ключови думи: трибология, ударно-абразивно износване, стенд, конструкция на стенд. 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Експлоатационната трайност, надежност и конкурентноспособност на промишлените 

изделия зависят от използваните материали и приложените разнообразни (механични, физични, 
химични и др.) въздействия върху тях. В секторите на миннодобивната промишленост и 
машиностроенето е установено, че в повечето случаи основната причина за снижаване 
дълготрайността на детайлите на машините, механизмите и инструментите е износването. В 
резултат от него се намалява ефективното време за работа и се изразходват средства за ремонт 
и възстановяване. На свой ред, разликата в условията на работа на триещите се двойки при 
експлоатация на машините, обуславя проявата на принципно различни видове износване. За да 
се направят редица експлоатационни изпитания на наварени детайли вкл. и на тези от пътно-
строителната техника и рудодобивната промишленост, е необходимо да се изследва тяхното 
поведение в условията на ударно-абразивно износване - критерий определящ ефективността на 
слоевете и покритията. Ударно-абразивното износване се проявява при удар на твърди частици, 
способни да променят контактната повърхност, като образуват следи от пряко динамично 
проникване. Подложената на този вид износване повърхност, няма насочена грапавина (напр. 
драскотина), а следователно няма и относително преместване на твърди частици по нея. 

Процесът на износване се проявява след пряк удар на изпитваното тяло и еталонен образец, 
при непосредствен контакт със свободно падащи абразивни частици под формата на пясъчна 
маса. В механизма на ударно-абразивното износване се проявява малоциклична умора на 
микрообеми на метала, предизвикана от повторното приложение на динамичното натоварване 
при еластичен и еластично-пластичен контакт. В основата на този механизъм е прякото 
динамично проникване на твърда частица в метала и свързаната с нея деформация, завършваща 
с разрушаването на микрообеми на метала и с образуването на частици от износването.  

Целта на настоящото съобщение е да представи схемата и принципа на действие на 
съществуващ и новопредложен стенд, както методика за провеждане на изпитанията. 
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2. СХЕМА, ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ И КОНСТРУКТИВНИ НЕДОСТАТЪЦИ 
    НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТЕНД ЗА УДАРНО-АБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ 

За оценяване на разглежданото ударно-абразивно износване съществува стенд, представен 
на фиг.1. Съответната конструкция на апаратурата за изпитания е узаконена като стандарт в 
Русия през 1972 г. 

 
Фиг.1. Стенд за изпитване на ударно-абразивно износване, описан в руски стандарт. 

 
Изпитателния стенд се състои от наковалня 1, в която неподвижно е закрепено еталонно 

тяло 2, с определени твърдост и размери. Ударът се осъществява през слой от абразивен прах 5 
с помощта на ударник 7, който се притиска в единия си край от гърбичния вал 9, задвижван от 
електродвигател. В горния край на ударника неподвижно се закрепва изпитван или еталонен 
образец, чиято сила и скорост на движение се регулират. Това става както чрез изменение 
дължината и момента на усукващия се торсионния прът 10, така и чрез добавяне и отнемане на 
сменяемите тежести 8. Абразивният прах 5 е с точно определена средна едрина на зърното и се 
съхранява в бункер 3 със затвор 4. 

По време на изпитанията стендът трябва да осигури вариране в определени граници на 
няколко параметъра, а именно: 

• скорост на ударника; 
• енергия на удара; 
• честота на контакт между изпитваното тяло и еталонния образец. 

Едно от основните изисквания гарантиращи достоверност на данните от изпитанията е и 
условието челните повърхнини на изпитваното тяло и еталонния образец да имат отклонение от 
успоредност не по-голямо от 0,05мм.  

При удовлетворяване изискванията на стандарта за провеждане на опитите, се проявяват и 
конструктивните недостатъци на морално остарялата конструкция, които могат да се определят 
в няколко основни направления: 

•  грешки възникващи вследствие износване на сухо триещи се части в конструкцията 
- износването на гърбицата 9 на задвижващия вал и мястото на контакт с ударника, 
налагат постоянно измерване и корекция ъгъла на усукване на торсиона; 

• отклонения от успоредност на контактните повърхнини на изпитваните образци, 
излизащи извън зададените граници,  вследствие конзолното закрепване на ударника 
(разрез Б-Б) и използване на сменяеми тежести с голяма маса -  над 20 кг; 

• не е възможна промяна едрината на зърното на абразивния прах, тъй като не е 
предвидено регулиране „светлия отвор“ на направляващия канал на бункера; 

• трудно регулиране честотата и броя на ударите по време на изпитанията, поради 
отсъствие на електронно управление на задвижващия ел. двигател. 
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3. ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТРУКТИВНО ПОДОБРЯВАНЕ 
    И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СТЕНД ЗА УДАРНО-АБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ 

 
В процеса на работа за подобряване конструкцията на съществуващия стенд, възникват 

въпроси и проблеми, решаването на които е от съществено значение за запазване коректността 
на изпитанията, а именно : 

• статично и динамично пресмятане на няколко нови конструкции при спазване на 
зададените по стандарт граници на параметрите; 

• подбор на подходяща кинематична схема за замяна на оригиналната конструкция и 
мотивирано обосноваване на избора, съгласно статичните и динамични 
пресмятания; 

• решаване на проблеми, които е възможно да възникнат по време на изпитанията при 
определена честота на ударите; 

• разработване на нова технология за подготовка и провеждането на опитите; 
• определяне на нови материали за изпитания съобразно разширените възможности за 

промяна параметрите на опита; 
• замяна на механичните уреди и устройства за измерване с електронни. 

За да се осигурят коректно зададените условия е необходимо ново решение за 
модернизиране не само на отделни елементи в съществуващата апаратура, но и промяна в 
кинематиката на изпитваното тяло. Развитието на технологиите, позволява да се предложи ново 
решение със значително усъвършенствана конструкция (фиг.2), използваща електронно 
управление на задвижващия силов електромагнит. 
 

 
 

Фиг.2 Стенд за изпитване на ударно-абразивно износване - модернизран. 
 

Представения на фигурата модернизиран стенд е с осъвременена конструкция  и разширен 
диапазон на изследваните параметри. Модернизацията се състои в промяна движението на 
ударника от параболично в праволинейно, при което съосността и отклонението от успоредност 
на контактните повърхнини се гарантира. Опитния образец се задвижва от предварително 
напрегната цилиндрична винтова пружина, която се свива и отпуска под действието на 
електромагнит. Конструктивно се прибавя възможност за промяна масата на ударника 
(сменяеми тежести), както и финно настройване първоначалната дължината на ударната 
пружина (с регулираща гайка). Коравината на пружината, а от тук и основните и параметри се 
определят на базата на статични и динамични изчисления, в основата на които е увеличаване 
диапазона на скоростта и отдаваната енергия в зоната на контакт. С помощта на комплект 
пружини с различни характеристики, модернизираният стенд разширява и номенклатурата от 
изпитвани материали (фиг.3) 
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Фиг.3 Ударник на модернизиран стенд за изпитване на ударно-абразивно износване. 
 

Параметрите на силовия електромагнит се избират така, че използваното напрежение да 
бъде безопасно за изпитващия, а самия соленоид да осигури достатъчно голям честотен 
диапазон на ударите по време на изпитанията. Използването на електромагнит от друга страна, 
дава възможност за въвеждане на електронно управление (фиг.4) и точно спазване общия брой 
контакти между двете тела по време на изпитанията. 

 
4. Схема и елементи на електронен блок за управление на електромагнит. 
 

 
 

Фиг.4 Схема на електронен блок за управление на 
задвижващия електромагнит 

 
Представеният на схемата електронен блок за управление има следните елементи: 

•  захранващ трансформатор (1) - Imax 40A; 
•  силов електромагнит (2) – Uраб.- 12V; 
• транзистор (3) – 80A, който играе ролята на прекъсвач; 
• диод (4) за защита от претоварване ; 
• дисплей (5)  и процесор (6) - захранване 5V; 
• кондензатори (7,14) - 4700µF и 100 µF; 
•  обтронната връзка (8) за защита; 
• светодиод (9) показващ “готовност” на стенда за начало на опита; 
• светодиод (10) показващ „режим на работа” на апаратурата; 
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• бутоните (11,12,13) за смяна параметрите на управляващия сигнал. 
Трите възможни режима за настройване работата на силовия електромагнит са: 

• настройка на общия брой удари по време на изпитването; 
• настройка на съотношение импулс/пауза; 
•  настройка на честотата - уд./мин.  

Електронните компоненти са разположени във влаго и прахозащитен корпус, който се 
закрепва за основата на стенда с помощта на гумени тампони. Електрическата връзка със 
силовия електромагнит е защитена от механични повреди, а мястото на контакт на изпитвания 
и еталония образец, от прозрачна преграда устойчива на удар. 

 
5. ЗАДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ И ПОДХОД ПРИ ИЗПИТАНИЯ С МОДЕРНИЗИРАН 
    СТЕНД ЗА УДАРНО-АБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ 

Конструираният стенд е предназначен за изпитване на машиностроителни материали, 
композиции на метална основа и метални покрития на ударно-абразивно износване. 
Изпитването на ударно-абразивно износване се осъществява чрез многократни директни удари 
на износващата се повърхност в еталонен образец, през слой от абразивни частици с 
определена едрина на зърното. Диапазонът на изпитването обхваща метали и метални покрития 
с твърдост по-голяма от 100 HV, порести материали със среден размер на порите не по-голям 
от 0,10 мм, а така също и покрития с дебелина не по-малка от 0,6 мм. 

Ударите, генерирани от стенда са с определена скорост, честота и енергия и оценяват 
относителната износоустойчивост на материалите. Тази оценка се прави на база сравнението на 
резултатите от изпитван и еталонен образци, при еднакви условия на провеждане на опита 
определени в действащия стандарт: 

• скоростта при удара на изпитваното тяло по сменяемия еталонен образец закрепен в 
наковалнята е необходимо да бъде в диапазона V= 0,5 – 5 м/с, с точност ± 2.5%; 

• енергията на удара да се изменя в границите Е = 2,94 – 29,4 J с точност ±2.5%; 
• бункерът с направляващ канал е необходимо да подава в зоната на контакт, 

непрекъснат слой от абразивни частици с дебелина 1 мм; 
• неподвижната наковалня трябва да има маса не по-малка от 50 кг; 
• сменяемият еталонен образец, закрепен в наковалнята се изработва от стомана С45, с 

твърдост 640-675 HV (закаляване 840оC във вода, температура на отвръщане 150оC); 
• абразивният материал - карбид на черен силиций, със зърнистост 0,63 мм и с 

относително съдържание на влага не повече от 0,15 % по маса. 
Забележка: За оценка на износоустойчивостта отнесено към конкретните условия на 

изпитване, се допуска използването на абразивен материал съответстващ на въздей-
стващият материал при експлоатация, но с размери на частиците не по-големи от 0,8 мм.  

• износването на образците се определя при претеглянето им с точност не по-малка от 
0,0002 g преди и след изпитанието; 

• загубата на маса на образеца в следствие износването при изпитването трябва да 
бъде не по-малко от 0,005 g; 

• за промиване на образците преди изпитване да се използва технически бензин или 
ацетон. 

 
6. МЕТОДИКА НА ИЗПИТАНИЯТА СЪС СТЕНД  
      ЗА УДАРНО-АБРАЗИВНИ ИЗНОСВАНЕ 

- измерва се теглото на изпитваните и еталониите образци с точност 0,0002 гр. и 
данните се нанасят в протокол; 

- закрепва се еталонния образец в наковалнята, а в ударника се поставя тяло от 
изпитвания или еталонния материал; 

- с помоща на регулиращата гайка се променя натегнатостта на пружината, на 
ударния механизъм. Може да се добавят или отнемат сменяеми тежести, за да се 
постигне зададената скорост и енергия в зоната на контакт; 

- задават се параметрите регулирани от електронния блок за управление -  честота 
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на контакт между изпитвано тяло и еталонен образец - n=100 уд/мин; общ брой 
удари за едно изпитване - 500 ± 1 уд. 

- капака на бункера се отваря и се включва движението на електромагнита. 
 

На опити се подлагат по три тела от изпитвания и еталонния материал. При установяване и 
сваляне на образеца не се допуска повреждане на неговата повърхност. 

След края на изпитанията образците се промиват и ако в последващото измерване загубата 
на маса на образеца е по-малко от 0,005 g, то броят на ударите се увеличава два пъти (1000 бр). 

При обща сравнителна оценка износоустойчивостта на изпитвания материал, се провежда 
изпитване с енергия на удара Е = 4,9 J, скорост V = 1 м/с и честота n=100 уд/мин. 

След завършване на изпитанията образците се промиват, изсушават се на въздух и се 
претеглят в съответствие с описанието. Резултатите се нанасят в протокол и ако отклонението в 
стойността на загуба на маса за единото от телата превишава 40% от средната загуба на маса на 
всички образци, то изпитанията се повтарят. 

След 2000 удара се прави замяна на неподвижно закрепените в наковалнята еталони. 
Твърдостта на изпитвания и еталонния материали се определят по стандартна методика. 

Получените данни се нанасят в протокол за изпитания.  
В зависимост от резултатите при измерване преди и след изпитанията, с определяне 

енергията Е, скоростта v и честотата на удара n, се определя средната загуба на маса на 
образците от еталонния материал и съответно изследвания материал, въз основа на което се 
определя относителната износоустойчивост. 
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Abstract: The realization of a series of exploitation tests of details from road-construction techniques 
and ore-dressing industry goes through the research of their behavior under the conditions of 
percussive-abrasive wearing out. This report introduces a scheme and a construction of a stand for 
percussive-abrasive wearing out that is conformable to the contemporary tribological tendencies. The 
presented solution is compared to a similar one and based at the comparison, new advantages of the 
presented construction are defined. 
The presentation includes the methodology to carry out the tests and also a scheme of the electronic 
device for the stand control; the experience from the solution of several technical problems is shared. 


