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У процесі дії робочих органів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій на суміші при 

виробництві матеріалів і конструкцій виникає контактна взаємодія, яку можливо представити контактними тис-
ками. Контактний тиск виникає внаслідок опору суміші й може бути наданий у вигляді двох складових: норма-
льного й дотичного. Дотичний тиск викликаний фрикційною взаємодією робочого органу з бетонною суміш-
шю, яка є полідисперсним середовищем. Трибологічні властивості будівельних сумішей залежать від цілої низ-
ки чинників, серед яких нормальний тиск виступає як головний. Запропоновано залежність розподілу триболо-
гічних властивостей суміші від нормального контактного тиску. На основі запропонованих залежностей уста-
новлено розподіл нормальних і дотичних контактних тисків.  
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИЯ НА ПРОЦЕСС КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОЛИКОВЫХ  
РАБОЧИХ ОРГАНОВ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ 
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В процессе действия рабочих органов машин для производства строительных материалов и конструкций на 

смесь при производстве материалов и конструкций возникает контактное взаимодействие, которое можно пред-
ставить контактными давлениями. Контактное давление возникает вследствие сопротивления смеси и может 
быть представлено в виде двух составляющих: нормального и касательного. Контактное давление вызвано 
фрикционным взаимодействием рабочего органа с бетонной смесью, которая является полидисперсной средой. 
Трибологические свойства строительных смесей зависят от целого ряда факторов, среди которых нормальное 
давление выступает как главный. Предложена зависимость распределения трибологических свойств смеси от 
нормального контактного давления. На основании предложенных зависимостей установлено распределение 
нормальных и касательных контактных давлений. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При виготовленні бу-

дівельних матеріалів і конструкцій робочі органи 
машин і агрегатів взаємодіють із середовищем, що 
оброблюється шляхом створення різного типу пере-
міщень і деформацій, що можливо шляхом силового 
впливу робочих органів на середовище, в результаті 
якого виникають сили опору руху робочих органів, 
розподіл яких у зонах контакту надають у вигляді 
контактних тисків. Унаслідок проковзування середо-
вища по поверхні робочих органів виникає тертя між 
робочими органами і середовищем, а також тертя в 
середині середовища. Сили тертя між робочими ор-
ганами й будівельними сумішами, яке є полідисперс-
ною сумішшю, залежать від цілої низки чинників, 
головними з яких можна виділити нормальний тиск, 
площу й геометрію контакту, швидкість проковзу-
вання поверхонь, вологість, градієнт міцності середо-
вища, гранулометричний склад. 

Незважаючи на велике різноманіття процесів 
взаємодії робочих органів машин для виробництва 
будівельних матеріалів і конструкції, процес 
фpікційної взаємодії будівельних сумішей з робо-
чими органами вивчено недостатньо глибоко. Біль-
шість авторів теорій основних будівельних процесів 
при встановленні залежності сили тертя від норма-
льної складової реакції беруть за основу своїх дос-
ліджень лінійний закон Амонтона–Кулона [1–3]. 
Даний підхід дозволяє суттєво полегшити процес 

фізичного моделювання процесів і встановити голо-
вні аналітичні залежності. Для більш точного опису 
процесів необхідно встановлення залежності зміни 
трибологічних характеристик суміші від вищезгада-
них чинників. При дослідженні процесу загладжу-
вання було встановлено суттєву зміну коефіцієнта 
тертя в процесі обробки поверхні [4]. У роботі [5] 
наведено дослідження зміни коефіцієнта тертя дис-
персного водовмісного середовища при контакті з 
металом. Особливу увагу привертає експоненціаль-
на залежність тангенціальної складової   від нор-
мального тиску p : 

pe
dp
d 


0= ,  (1) 

де 0  – коефіцієнт тертя при 0=0p ;   – параметр 
консистенції, який залежить від початкової вологос-
ті. 

Метою даної роботи є дослідження процесу змі-
ни трибологічних властивостей середовища в про-
цесі роликового формування й встановлення зако-
номірності розподілу контактних тиків з урахуван-
ням зміни фізико-механічних властивостей суміші. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
При роликовому формуванні відбувається багатора-
зове перекочування робочого органу по середовищу, 
в результаті чого змінюється густина суміші і, як 
наслідок, змінюються трибологічні характеристики. 
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Причиною зміни властивостей поверхні під впливом 
роликового робочого органу є виникнення фільтра-
ційних процесів, які пов’язані з від’ємним градієн-
том густини. Підтвердженням даного явища є високі 
показники морозостійкості водонепроникності ви-
робів роликового формування [6–8]. Виникнення 
фільтраційних процесів під впливом робочого орга-
ну призводить до зміни вологості контактуючих 
поверхонь і, як наслідок, до зменшення коефіцієнту 
тертя. Приведена особливість дозволяє використати 
експоненціальну залежність для коефіцієнта тертя 
від нормального тиску: 

 0( ) pp p e  , 
де ( )0p  – початковий коефіцієнт тертя;   – пара-
метр консистенції. 

При перекочуванні зона контакту взаємодії ро-
бочого органу з будівельною сумішшю може бути 
розділена за напрямом відносного руху контактую-
чих поверхонь (рис. 1): зону випередження – I, зони 
відставання ІІ і ІІІ і зони бокового розширення IV.  

Попередні дослідження роликового формування 
[9-10] виявили розбіжність між теоретичними і екс-
периментальними даними у границі між зонами І і 
ІІ, що пояснюється наявністю зони прилипання і 
виникненням тертя в середні суміші або зони зага-
льмованої пластичної деформації, яка виникає у на-
слідок утворення  ядра ущільненого матеріалу який 
також прилипає до робочого органу і обертається 
навколо миттєвого центра обертання. 

Встановити характер тертя у зоні максимальних 
тисків під впливом яких перебуває більша частина 
зони ІІ можливо шляхом дослідження зміну силово-
го фікційного впливу на суміш і  зміни граничного 
опору зсуву. Цілком очевидно, що у випадку пере-
вищення тангенціальних значень контактних тисків 
  над значеннями граничного опору зсуву s  буде 
відбуватися відносне проковзування поверхні кон-
такту робочого органа і поверхні суміші. В проти-
лежному випадку буде відбуватись прилипання се-
редовища, що оброблюється до поверхні суміші. 

З урахуванням вищесказаного, можливо зазначи-
ти умови встановлення характеру відносного руху 
контактуючих поверхонь: 

умови проковзування: s < ; 
умови прилипання: s  . 
На рис. 2 зображено суміщені графіки виникаю-

чих дотичних тисків   і граничного опору зсуву s  
за умов лінійної зміни сили тертя й жорсткопласти-
чної моделі суміші зі зміцненням: 

p = ; 0+=  ptgs , 
де   – кут внутрішнього тертя; 0  – початковий 
змінній, залежно від ущільнення граничний опір 
зсуву. 

Залежно від співвідношення виникаючих тисків 
можливо настання випадку проковзування суміші по 
всій поверхні робочого органу (рис. 2,а). За описа-
них умов коефіцієнт тертя  : 

ptg 0+< 
 . 

Випадок перевищення дотичних тисків над опо-
ром зсуву (прилипання) зображено на рис. 2,б. Умо-
ви настання прилипання: 

0tg p
   . 

 
а 
 

 
б 
 

Рисунок 3 – Графіки опору зсуву й дотичних тисків: 
а – проковзування; б – прилипання 

 
Рисунок 1 – Розподіл площі контакту на зони 

відносного руху 
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З аналізу графіків і умов відносного руху контак-
туючою поверхнею можливо відзначити, що конта-
ктна взаємодія роликових робочих органів з бетон-
ною за певних умов може відбуватися за різними 
законами тертя: тертя ковзання й тертя спокою [11]. 
Тертя спокою відзначається підвищеними значен-
нями коефіцієнта тертя за рахунок міжмолекулярної 
дії, що викликав адгезію поверхонь, і для випадку 
будівельних сумішей може приймати значення 

7,0> . Таким чином, коефіцієнт тертя змінюється 
за дугою захвату залежно від силового впливу й зо-
ни контакту (рис. 4,а,б). 

Визначення розподілу трибологічних властивостей 
по зонах взаємодії робочого органу із середовищем і 
залежно від нормального тиску p  дозволяє встанови-
ти диференціальні рівняння розподілу нормального 
тиску з урахуванням особливості зміни трибологічних 
властивостей контактуючих поверхонь.  

Рішення диференціальних рівнянь без урахуван-
ня зміни коефіцієнта тертя і з урахуванням зміни за 
однакових умов формування зображено графічно у 
вигляді ізоліній нормальних тисків (рис. 5,а,б). 

Порівняння отриманих розподілів нормальних 
контактних тисків (рис. 5,а,б) показує значний роз-
біг (більше 10 %) значень, що підтверджує припу-
щення щодо значного впливу трибологічних власти-
востей будівельних сумішей на процес контактної 
взаємодії роликових робочих органів з будівельни-
ми сумішами.  

Зміна коефіцієнту тертя суміші в процесі контак-
тної взаємодії також значно вплине на розподіл до-
тичних контактних тисків (рис. 6,а,б), що, у свою 
чергу, суттєво змінить отримані зусилля і момент, 
які необхідні для переміщення роликового робочого 
органу. 

 

 

 
 

а б 
 

Рисунок 4 – Графіки зміні коефіцієнта тертя:  
а – від нормального тиску; б – залежно від зони контакту 

 

    
а      б 

 
Рисунок 5 – Ізолінії розподілу нормальних контактних тисків:  

а – без урахування зміни фрикційних властивостей; б – з урахуванням зміни фрикційних властивостей 
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а      б 

 
Рисунок 6 – Розподіл дотичних контактних тисків: 

а – без урахування зміни фрикційних властивостей; б – з урахуванням зміни фрикційних властивостей  
 

ВИСНОВКИ. Дослідження зміни властивостей 
трибологічних властивостей середовища в процесі 
роликового формування дозволило встановити ха-
рактер зміни коефіцієнта тертя залежно від норма-
льного тиску й зони контактної взаємодії. Коефіці-
єнт тертя залежить від нормального тиску й для зо-
ни випередження I описується експоненціальною 
залежністю. 

У зоні максимальних тисків II змінюється на-
прямок відносного руху контактуючих поверхонь, а 
також спостерігається явище прилипання, яке су-
проводжується підвищеними значеннями коефіцієн-
та тертя.  

Встановлення нормальних і дотичних контакт-
них тисків з урахуванням зміни трибологічних влас-
тивостей дозволить визначити з більшою точністю 
головні параметри роликових бетоноформуючих 
агрегатів.  
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INFLUENCE OF FRICTION ON PROCESS OF PIN CO-OPERATION OF ROLLER  
WORKING ORGANS WITH BUILDING MIXES 

 

S. Zaichenko, S. Shevchuk, A. Oberemok  
National Technical University of Ukraine ''Kyiv Polytechnic Institute'' 
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 003056, Ukraine. E - mail: zstefv@gmail.com 
When the pressure of working bodies of machines for the production of building materials and structures for the 

production of a mixture of materials and structures arise contact interaction, which can be represented by the contact 
pressures. The contact pressure is caused by a mixture of resistance and may be presented in two parts: the normal and 
tangential pressure. The contact pressure caused by the frictional engagement of the working body of the concrete mix-
ture which is a poly-dispersed environment. Tribological properties of mortars depend on a number of factors, including 
normal pressure acts as a major. The dependency of distribution tribologiche-ray properties of a mixture of normal con-
tact pressure. Based on the proposed dependencies installed Leno distribution of normal and tangential contact pres-
sures. 

Key words: normal and tangent pressure, coefficient of friction, roller working organ.  
 

REFERENCES 
1.  Kragel'skii, I.V. (2003), Trenie i iznos [Friction and 

wear], Machinistroenie, Moscow, Russia. 
2.  Bauman, V.A., Klushantsev, B. and Martynov, V. 

(1981), Mehanicheskoe oborudovanie predpriyatiy 
stroitelnyih materialov, izdeliy i konstruktsiy [Mechani-
cal equipment of building materials, products and designs], 
Mashinostroenie, Moscow, Russia. 

3.  Nazarenko, І.І. (1999), Mashyny dlya vyrobnytstva 
budivel'nykh materialiv [Machines for the production of 
building materials], KNUBA, Kiev, Ukraine.  

4.  Gerasimov, S. (2011), ‘‘Determination of rational 
parameters and operating modes of vibration dispersion 
kovogo working body for concrete surfaces’’, Abstract of 
Cand. Sci. (Tech.) dissertation, 05.02.04, Bratsk Technical 
University, Khabarovsk, Russia. 

5.  Barabanschikov, Yu.G. ''Friction hydrous dis-
persed mixtures on a metal surface'', Abstract of Cand. 
Sci. (Tech.) dissertation, 05.02.04, Saint Petersburg 
State Polytechnical University, St. Petersburg, Russia. 

6.  Margaylik, E.G. (1991), ‘‘Base and cover the auto-
mobile road ukatyvayut of concrete’’, Building materials 
and construction, no. 1, pp. 30-31. 
 
 

 
 

7. Nikitin, L.V. (2004), ‘‘Polimersilikatny concrete 
chamber structure rkasnoy roll forming’’, Abstract of 
Cand. Sci. (Tech.) dissertation, 05.23.05, Penza, Russia. 

8.  Shinkarenko, V.І., (1989), ‘‘Improving processes 
shaping roller-grained concrete mixtures”, Abstract of 
Cand. Sci. (Tech.) dissertation, 05.05.02,  Dnipropetrovsk 
National University of Railway Transport, Dnep-
ropetrovsk, Ukraine. 

9.  Ryushin, V.T. (1986), ''Research and development 
of workflow methodology for calculating machines roll 
forming concrete mixtures'', Abstract of Cand. Sci. (Tech.) 
dissertation, 05.05.04, Kyiv National University of Con-
struction and Architecture, Kiev, Ukraine. 

10. . Zaichenko, S.V. (2001), ‘‘Contact interaction of 
working bezvibratsiynyh betonoformuyuchyh aggregates 
in the production of hollow panels’’, Abstract of Cand. Sci. 
(Tech.) dissertation, 05.05.02, Kyiv National University of 
Construction and Architecture, Kiev, Ukraine.. 

11. Reynolds, O. (1876), «On rolling friction», 
Philos. Trans, of the Royal Soc., Vol. 166, pp. 155-175. 

 
 

Стаття надійшла 03.04.2013. 
 
 

 


