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ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ СЛУЖБИ РОБОЧИХ РІДИН ГІДРОПРИВОДІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 
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Показано, що коефіцієнт протизношувальних властивостей робочих рідин може бути інтегральним показни-
ком, який характеризує строки служби робочих рідин у зв’язку з їх протизношувальними властивостями гідро-
приводів будівельних машин, виявлено недоліки у розрахунках існуючими методами які не відображають фак-
тичний стан робочих рідин та наведені нові методи аналізу властивостей робочих рідин гідроприводів будіве-
льних машин. 
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Shown that the wear rate of the working fluid properties can be integrated parameter that characterizes the lifetime 
of the working fluid due to their wear properties of hydraulic construction equipment,revealed shortcomings in the 
calculation of the existing methods which do not reflect the actual state of the working fluids and new methods of 
analysis are the properties of working fluids hydraulic construction machines. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ГИДРОПРИВОДОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Е. С. Венцель, О. В. Орел  
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 
ул. Петровского, 25, 61002, г. Харьков, Украина. E-mail: oav1980@gmail.com 

Показано, что коэффициент противоизносных свойств рабочих жидкостей может быть интегральным пока-
зателям-ком, характеризующий сроки службы рабочих жидкостей в связи с их противоизносные свойства гид-
роприводов строительных машин,выявлены недостатки в расчетах существующими методами не отражают 
фактический состояние рабочих жидкостей и приведены новые методы анализа свойств рабочих жидкостей 
гидроприводов строительных машин. 

Ключевые слова: рабочая жидкость, гидропривод, коэффициент противоизносных свойств, срок службы. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З часом протизно-

шувальні властивості робочих рідин у силу цілої 
низки причин погіршуються, що призводить до ін-
тенсивного зносу елементів гідроприводу. У зв’язку 
з цим робочі рідини полягають заміні на свіжі. Та-
ким чином строк служби робочих рідин обмежений.    

На теперішній час строки служби робочих рідин 
гідроприводів визначаються згідно з відповідними 
інструкціями по експлуатації (в більшості випадків 
приблизно 960-1000 годин роботи гідроприводів).  
Але на строк служби робочих рідин впливають такі 
важливі експлуатаційні фактори, як навантаженість 
роботи,  температура та забрудненість навколишньо-
го середовища і т.п. Ці фактори, нажаль, не врахову-
ються інструкціями по експлуатації, тобто незалежно 
від ступеня важкості експлуатаційних умов робочі 
рідини підлягають заміні в суворо однаковий строк. 
Тому для оцінки строків служби  робочих рідин не-
обхідна розробка будь-якого одного інтегрованого 
показника їх якості.   

Для оцінки строків служби робочих рідин гідро-
приводів використовується декілька способів.  

Перший спосіб базується на визначенні стану 
робочої рідини за межовими значеннями бракуваль-
них показників (в`язкість, концентрація води та ме-
ханічних домішок і т.п.) [1].  

Основним недоліком цього спосібу є те, що після 

відбору проби робочої рідини та її відстою необхід-
но проведення аналізу рідини з метою визначення 
всієї номенклатури бракувальних показників її якос-
ті, що потребує  занадто багато часу. Крім того, для 
багатьох марок робочих рідин до цього часу невідо-
мі межові значення бракувальних показників. 

Існує також спосіб, що базується на вимірюванні 
її електропровідності [2], величина якої зростає зі 
зростанням концентрації частинок зносу, які найбі-
льшою мірою впливають на протизношувальні влас-
тивості та як слід, на строки служби робочої рідини. 

Основний недолік цього спосібу – суттєвий 
вплив на результати визначення оказує температура 
робочої рідини. 

Як показав аналіз літератури [1–4] і ін., на тепе-
рішній час питання визначення строків служби ро-
бочих рідин гідроприводів є актуальними.  

Метою даної роботи є встановлення інтеграль-
них критеріїв строків служби робочих рідин, які б 
повною мірою характеризували б їх експлуатаційні 
властивості. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Як 
свідчить досвід експлуатації гідроприводів будь-
якого призначення, наявність забруднень у робочих 
рідинах відіграють дуже вагому роль  з точки зору 
зносу елементів гідроприводів, особливо насосів, 
гідромоторів і розподільчої апаратури. Це обумов-
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лено тим, що частинки забруднень викликають: 
– інтенсивний абразивний знос [1]; 
– збільшене окислення робочої рідини [5]; 
– гідроабразивний знос кромок золотників, кла-

панів і дроселів [6]; 
– розрив змащувальної плівки [7]; 
– защемлення плунжерів і клапанів в апаратурі 

управління внаслідок заклинювання часток [6, 7]; 
– збільшення зусиль на переміщення золотників і 

клапанів   внаслідок  попадання  часток  у  зазори 
[1–10]; 

– засмічення фільтроелементів, заращювання ма-
лих щілин у золотникових і дросельних елементах, 
що викликає нестабільну роботу гидродвигунів [6]. 

У переважній більшості випадків ступінь забру-
днення робочої рідини оцінюється класом чистоти 
за ГОСТ 17216-2001, згідно з яким кожному класу 
від 00 до 17 відповідає певна кількість частинок у 
100 см3 робочої рідини в тому чи іншому інтервалі 
розмірів, а також масова концентрація забруднень. 
Однак, ніколи в реальних робочих рідинах не буває 
збігу числа частинок в усіх інтервалах розмірів із 
числом часток, зазначених у класах за ГОСТ 17216-
2001. Також не буває збігів класів чистоти, що ви-
значаються за гранулометричним складом і за масо-
вою концентрацією забруднень. Зазвичай чистота 
робочої рідини, отримана на підставі аналізу масо-
вої концентрації, на один-два класи нижче  порівня-
но з результатами, отриманими на підставі грануло-
метричного аналізу. Ця різниця пояснюється тим, 
що при визначенні масового вмісту забруднень 
отримані результати дають відомості про сумарний 
зміст органічних і неорганічних компонентів, в той 
час як вказане в ГОСТ 17216-2001 кількість часток у 
кожному інтервалі розмірів належить, в основному, 
до забруднень неорганічного характеру. 

Найбільшого поширення набула методика визна-
чення класу чистоти, розроблена ВНДІГідропривід 
[9], яка дозволяє встановити чистоту робочих рідин 
в межах 8-17 класів. Відповідно до цієї методики 
проводиться підрахунок числа часток забруднень у 
кожному із зазначених у ГОСТ 17216-2001 інтервалі 
розмірів і визначення індексу забруднення робочої 
рідини за формулою 

 
)200100502510(10 2001001005050252510105

3 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= −−−−−
− nnnnnZ ,(1) 

 
де  105−n ; 2510−n ; і т. д. –  число часток забруднень 

розміром понад 5 і до 10 мкм, понад 10 і до 24 мкм і 
т.д. в 100см3 робочої рідини для кожного з 10 класів 
за ГОСТ 17216-2001 (від 8-го до 17-го).  

За величиною індексу забруднення можна вста-
новити клас чистоти, керуючись відповідною таб-
лицею, наведеною в [3].  

Однак як індекс забрудненості, так і клас чисто-
ти в цілому констатують лише кількісний вміст час-
ток забруднень щодо відносно великих розмірів (бі-
льше 5 мкм) і не дають якісної картини, яка харак-
теризує протизношувальні властивості робочих рі-
дин, а саме ці властивості й визначають строк служ-
би їх. Так, при незмінній кількості частинок розмі-

ром 5 мкм і менше якийсь, навіть незначне, збіль-
шення числа більш великих часток погіршує проти-
зношувальну дію робочої рідини, а отже, підвищує 
зношування вузлів тертя. Тим часом, хоча при тако-
му відносному збільшенні числа великих частинок 
декілька і зростає значення індексу забрудненості, 
але клас чистоти робочої рідини при погіршенні 
його протизношувальних властивостей не змінюєть-
ся. Наприклад, індекс забруднення робочої рідини 
14-го класу чистоти може  залежно від числа части-
нок розміром більше 5 мкм змінюватися від 3282 до 
6520, тобто, як зазначалося вище, майже в 2 рази. 

Крім того, в ГОСТ 17216-2001 для класів 3-17  
нормується кількість часток розміром 5 мкм і мен-
ше, а в виразі (1) для визначення індексу забруднен-
ня немає доданка, що враховує кількість цих части-
нок. А саме вони знижують інтенсивність зношу-
вання вузлів тертя обернено пропорційно до об'єм-
ної концентрації частинок в ступені 3/2 при незмін-
ній їх масі [3], що пояснюється тим, що ці частинки 
здібні: 

– зменшити електростатичне зношування в ре-
зультаті підвищення електропровідності і поверхне-
вого напруги оливних плівок [1]; 

– завдяки розвинутій питомої поверхні адсорбу-
вати на собі продукти окислення олії, перетворюю-
чись таким чином на природну протизношувальні  
присадку [5]; 

– нівелювати шорсткості поверхонь, зменшуючи 
тиск в сполученнях, а отже, можливість мікросхва-
тування [1, 5, 8]. 

Саме тому протизношувальні властивості робо-
чих рідин з урахуванням гранулометричного складу 
частинок забруднень доцільно виражати коефіцієн-
том протизношувальних властивостей, який можна 
вважати критерієм оцінки строків служби робочих 
рідин гідроприводів та який визначається співвід-
ношенням 
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де 5n   –  число часток забруднень розміром понад 

5 і менше мкм. 
 
З урахуванням виразу (1) 

 

                         Z
005,0 5n

K j =
,                     (3) 

 
Як видно з (2) і (3), збільшення коефіцієнта Kj (а 

отже, і поліпшення протизношувальних властивос-
тей робочих рідин) може бути досягнуто або збіль-
шенням числа дрібних частинок (5 мкм і більше), 
або зменшенням кількості великих (понад 5 мкм). 

Наведемо приклади залежності протизношуваль-
них властивостей робочих рідин від величини кое-
фіцієнта Kj. 

Проведено експлуатаційні порівняльні випробу-
вання двох скреперів Д-357, у гідросистему одного з 
яких вбудовано диспергуючий пристрій [1], який 
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призначено для штучного підвищення в робочій 
рідини кількості частинок розміром 5 мкм і менше. 
Обидва скрепера були приблизно однієї дати випус-
ку і мали практично однакове напрацювання гідроа-
грегатів. 

Під час випробувань періодично з працюючих 
гідроприводів проводився відбір проб робочих рідин 
для встановлення гранулометричного складу части-
нок забруднень із подальшим розрахунком величи-
ни Kj і визначення основного чинника, який харак-
теризує протизношувальні властивості - концентра-
ції заліза в робочої рідини. Спостереження за вказа-
ними параметрами робочих рідин здійснювалося в 
скрепері із серійної гідросистемою протягом 960 
годин експлуатації, тобто відповідно до строку слу-
жби робочої рідини, рекомендованим заводом-
виробником машин, а в скрепері з диспергуючим 
пристроєм – протягом 1750 годин без проміжної 
заміни робочої рідини. 

Результати досліджень наведені на рис. 1, 2, з 
яких видно, що  величина Kj у робочої рідини, що 
застосовувалася в скрепері із серійним гідроприво-
дом, лінійно знижується протягом 960 годин екс-
плуатації з 0,82 до 0,455. Це пояснюється поступо-
вим збільшенням в часі числа частинок забруднень 
всіх розмірів (рис. 2, а, б, крива 1). При цьому кіль-
кість часток розміром до 5 мкм зростає відносно 
повільніше числа частинок інших розмірів, що згід-
но з виразом (2) призводить до поступового змен-
шення величини Kj. 
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Рисунок 1 – Зміна коефіцієнта Kj: 1 – серійна  
гідросистема; 2 – з диспергуючим пристроєм 

 
У скрепера, який працював з диспергуючим при-
строєм, перші 740 годин Kj підвищується від 0,82 до 
2,8, потім величина Kj знижується і стає рівною 1,47 
при напрацюванні 1750 годин. Збільшення в почат-
ковий період значення Kj пояснюється штучним 
диспергуванням, а отже, зростанням числа частинок 
розміром 5 мкм і менше (рис. 2, а, крива 2) з одноча-
сним відносним зменшенням числа частинок розмі-
ром 5-200 мкм. (рис. 2, б, крива 2). Поступове зни-
ження величини Kj через 740 годин викликано тим, 
що в наступні 1000 годин практично наступає стабі-
лізація кількості частинок розмірів 5 мкм і менше, а 
кількість часток більше 5 мкм збільшується. 
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б) 
Рисунок 2 – Змінення числа часток  

а) розміром 5 мкм і менше; 
б) розміром більше 5 мкм 

Таким чином, робоча рідина, що працювала у гі-
дросистемі з диспергуючим пристроєм, мала впро-
довж всього періоду випробувань більш високе зна-
чення коефіцієнта Kj. При цьому знос елементів гід-
роприводу, який працював із диспергуючим при-
строєм, виявився наприкінці випробувань у 1,35 
разів менше, ніж без використання цього пристрою.  

Якщо прийняти, що величина коефіцієнта Kj  ро-
бочої рідини, яка працювала в скрепері з серійною 
гідросистемою протягом 960 годин, є межовим бра-
кувальним показником, то продовжуючи праву гілку 
графіку Kj  робочої рідини, що працювала з диспер-
гуючим пристроєм, до величини 0,455, можна зро-
бити висновок, що в цьому випадку строк служби 
робочої рідини може бути подовжений до 2400 го-
дин, тобто в 2,5 разів.       

На основі вищезазначеного можна вважати, що 
коефіцієнт протизношувальних властивостей пов-
ною мірою визначає строки служби робочих рідин в 
експлуатації у зв’язку з їх протизношувальними 
властивостями. 

ВИСНОВКИ. 
1. Існуючи методи визначення строків служби 

робочих рідин у гідроприводах будівельних і доро-
жніх машин мають певні недоліки та не відобража-
ють фактичний стан робочих рідин. 

2. Коефіцієнт протизношувальних властивостей 
повною мірою визначає строки служби робочих рі-
дин в експлуатації у зв’язку з їх протизношувальни-
ми властивостями. 
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