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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Більшість машин, які використовуються в агропромисло-
вому виробництві (АПВ), має визначену кількість підшипникових вузлів. Стан під-
шипникових вузлів може бути одним із чинників, що впливають на показники на-
дійності машини. Специфіка аграрного виробництва полягає в тому, що залежно від 
конкретних виробничих умов ремонту машин використання відомого серійного об-
ладнання для розбирання підшипникових вузлів не завжди є ефективним або навіть і 
неможливим. Для прикладу, кількість підшипників у вантажних автомобілях у се-
редньому становить від 40 до 134 шт. на автомобіль. В окремих марках тракторів ця 
кількість складає від 47 до 110 шт., а в зернозбиральних комбайнах CLAАS, 
наприклад, 147 шт. 

Загалом параметричний ряд підшипників техніки, що використовується в аграр-
ному виробництві, за зовнішнім діаметром коливається від 30 мм до 215 мм, а за 
внутрішнім діаметром – від 10 мм до 180 мм. Особливо варто відзначити різні конс-
труктивні особливості підшипникових вузлів та доступність до підшипників. На під-
ставі цього є очевидним, що використання декількох універсальних знімачів не 
дасть змоги належного виконання демонтажу підшипників у процесі ремонту техні-
ки. Це зумовлює потребу сформулювати технічні вимоги до технологічного облад-
нання, його конструктивних параметрів і режимів використання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана згідно з планом науково-дослідної тематики кафедри експлуатації 
та технічного сервісу машин ім. проф. О. Д. Семковича Львівського національного 
аграрного університету «Моделювання та оптимізація технологій, технологічних 
процесів і технічних засобів у рослинництві та технічному сервісі».  

Наукові дослідження, виконані за темою дисертації, належать до основних 
наукових напрямів Львівського національного аграрного університету та є 
складовою частиною комплексних науково-дослідних робіт: «Розробка, 
впровадження енергозберігаючих механізованих процесів, технологій і систем 
аграрного виробництва й технічних засобів їх реалізації» (номер державної 
реєстрації 0100U00233,) 2000–2005 рр.; «Розробка технічних засобів та 
ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві, тваринництві» (номер 
державної реєстрації 0106U002075), 2005 – 2010 рр.; «Розробка проектно-керованих 
інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у 
агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні» (номер державної 
реєстрації 0106U002075), 2010–2014 рр.; «Розробка проектно-керованих 
інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів в 
агропромисловому виробництві» (номер державної реєстрації 0116U003179), 2015–
2020 рр. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – обґрунтувати технологічні 
можливості, конструкцію, геометричні і вагові параметри знімача на підставі дослі-
дження максимально можливого значення натягу між валом і підшипником, виходя-
чи з міцності внутрішнього кільця підшипника, що забезпечує визначення максима-
льно можливого зусилля, яке можна прикласти під час монтажу і демонтажу 
підшипника з вала. 
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Відповідно до поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: 
– провести аналіз номенклатури й кількості підшипників в основних машинах-

представниках АПВ, визначити діапазон зміни їхніх геометричних параметрів; 
– провести аналіз технічних засобів для демонтажу і монтажу підшипників в 

об’єктах техніки; 
– обґрунтувати теоретичні основи процесів монтажу і демонтажу підшипників 

та геометричні параметри елементів знімачів; 
– експериментально дослідити деформацію кілець підшипників залежно від 

значення натягу до моменту їх руйнування; 
– запропонувати конструктивні схеми знімачів для демонтажу підшипників та 

обґрунтувати їхні конструктивні параметри. 
Об’єкт дослідження – підшипникові вузли техніки АПВ та технічні засоби для 

демонтажу кулькових підшипників із валів. 
Предмет дослідження – залежність зусилля монтажу і демонтажу внутрішніх 

кілець підшипника та їх геометричних параметрів від значення натягу. 
Методи дослідження. Дослідження процесів монтажу та демонтажу 

підшипників здійснено на основі теоретичного аналізу та експериментів, виконаних 
у лабораторних і виробничих умовах з використанням існуючого та розробленого 
обладнання. 

Теоретичні дослідження проводили з використанням основних положень вищої 
математики, теоретичної механіки, математичного моделювання і теорії міцності. 

Експериментальні дослідження передбачали застосування методів планування 
багатофакторного експерименту і регресійного аналізу, результати досліджень 
обробляли на основі теорії ймовірності та математичної статистики.  

Обробку експериментальних даних і теоретичні розрахунки здійснено з 
використанням сумісних програмних пакетів «MATLAB 10.1», «Autodesk Inventor», 
«Microsoft Excel 2016», «Statistica 10». 

Наукова новизна одержаних результатів. 
Уперше: 
Ø експериментально визначено допустимі значення натягу між внутрішнім 

кільцем підшипника і валом, що, на відміну від відомих методів, приводить до 
збільшення ресурсу підшипників; 

Ø запропоновано технологічну схему поновлення та збільшення ресурсу 
підшипників в конкретній виробничій ситуації; 

Ø запропоновано технологію подовження ресурсу підшипників, яка 
передбачає зменшення радіального зазору, під час повторного встановлення їх із 
збільшеним допустимим натягом; 

Ø запропоновано структурно-логічну схему узгодження геометричних 
параметрів підшипникових вузлів з геометричними параметрами знімачів. 

Удосконалено конструкції знімачів, які підвищують ефективність процесу 
демонтажу підшипників і створюють зручніші й і безпечніші умови праці. 

Набули подальшого розвитку: 
Ø технології збільшення ресурсу кулькових підшипників; 
Ø наукові засади розширення технологічних можливостей знімачів. 
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Новизна технічних рішень підтверджена патентами України на корисні моделі 
№№ 36873, 111533, 46250. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в 
тому, що ремонтні служби зможуть у певних конкретних випадках збільшувати 
ресурс підшипникових вузлів за допомогою зменшення радіального зазору 
внаслідок збільшення натягу між валом та внутрішнім кільцем підшипника. 

Використання знімачів запропонованих конструкцій дасть змогу скоротити 
тривалість операцій демонтажу підшипників та уникнути можливості зіскакування 
лап із захопленої поверхні, покращити умови та безпеку праці. 

Запропоновані методика і обладнання можуть застосовуватися для контролю 
якості підшипників, які використовуються в машинобудуванні та ремонтному 
виробництві. За допомогою контролю зусилля під час монтажу підшипникових 
вузлів можна перевіряти технічний стан підшипникового вузла, знаючи попередній 
зазор у підшипнику. 

Результати досліджень впроваджені в ТОВ «ТБК «ЗАХІД»», ПМП «Вітас» та у 
Львівському національному аграрному університеті, що підтвердило їхню 
актуальність і практичну цінність. 

Запропонована експериментальна установка використовується в навчальному 
процесі для підготовки фахівців спеціальностей 133 «Машинобудування», 208 
«Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт». 

Лабораторний зразок використовується для проведення лабораторно-
практичних занять із дисциплін «Надійність та ремонт машин», «Ремонт машин та 
обладнання», «Ремонт автомобілів» і «Технологічне обладнання автотранспортних 
підприємств».  

Особистий внесок здобувача. Основні результати дослідження за темою 
дисертаційної роботи виконані автором особисто. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, внесок здобувача полягає в 
тому, що: обґрунтовано параметри знімачів для заміни підшипників [1]; 
проаналізовано обладнання для демонтажу підшипникових вузлів [2]; досліджено 
вплив геометричних параметрів деталей підшипникового вузла на режими процесів 
монтажу і демонтажу [3]; досліджено вплив значення натягу в спряженні кілець 
підшипників з валами на зміну радіального і осьового зазору в підшипнику [4]; 
обґрунтовано принципові схеми конструкції знімачів для демонтажу 
підшипникових вузлів [5]; обґрунтовано оптимальний кут встановлення траверси 
знімача відносно площини, перпендикулярної до осі гвинта (штока), для радіального 
затискання підшипника [6]; запропоновано конструкцію знімача підшипників із 
керованими захоплювачами для зручності його використання в будь-якому 
просторовому положенні [7–17]; встановлено, що раціональною формою лапи 
знімача є така, що виконана у формі сегмента круга [8]; проаналізовано 
технологічний процес монтажу і демонтажу підшипникових вузлів [9]; досліджено 
вплив значення натягу підшипника на зміну радіального зазору в підшипнику [10–
12]; досліджено вплив натягу у спряженні підшипник-вал на радіальний зазор у 
підшипнику [11]; обґрунтовано принципові схеми знімачів підшипників [13]; 
обґрунтовано площу контакту захоплювача знімача з торцем деталі, що знімається 
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[14]; досліджено вплив геометричних параметрів деталей підшипникових вузлів на 
режими процесів монтажу і демонтажу [15]; запропоновано конструкцію знімача, 
яка підвищує продуктивність праці [16]; проаналізовано способи відновлення 
підшипників кочення та запропоновано новий спосіб відновлення підшипників, 
який передбачає обтискання деталей пластичним деформуванням у спеціальному 
пристрої з подальшим зовнішнім шліфуванням по торцях і робочих поверхнях 
доріжок [18]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи 
заслухані, обговорені та отримали позитивну оцінку на: Міжнародній науково-
практичній конференції «Науково-практичні аспекти кормовиробництва та 
ефективного використання кормів» (м. Львів, 2003 р. ); І Всеукраїнській конференції 
студентів, магістрів, аспірантів і докторантів «Актуальні проблеми та наукові 
звершення молоді на початку ІІІ тисячоліття» (м. Луганськ, 2008 р.); Всеукраїнській 
науковій конференції Тернопільського державного технічного університету імені І. 
Пулюя (м. Тернопіль, 2009 р.); ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній 
конференції «Підвищення надійності машин і обладнання» (м. Кіровоград, 2009 р.); 
XII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Підвищення надійності машин і обладнання» (м. Кропивницький, 
2018 р.); 14-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові 
(м. Львів, 2019 р.); VІІІ Міжнародній науково-технічній онлайн-конференції з 
нагоди 114-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-
кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Володимира Савовича Крамарова 
(1906–1987) «Крамаровські читання» (м. Київ, 2021); щорічних звітних науково-
практичних конференціях аспірантів та здобувачів ЛНАУ.  

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційної роботи опубліковано у 
20 друкованих працях, зокрема 5 – у фахових наукових виданнях України, 3 – у 
міжнародних наукових виданнях, 7 – у матеріалах науково-практичних конференцій 
та форумів, 3 – патенти України на корисну модель та 2 – у працях, які додатково 
відображають наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел зі 137 найменувань та 19 додатків. 
Основна частина викладена на 133 сторінках тексту, містить 12 таблиць і 82 
рисунки. Повний обсяг роботи з додатками становить 227 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та 

завдання досліджень, визначено наукову новизну і практичне значення одержаних 
результатів, наведено дані про апробацію та виділено особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Стан питання і завдання досліджень» висвітлено 
основні відомості про підшипники і технічні засоби для їх заміни, проаналізовано 
наявність підшипників у вузлах автомобілів, тракторів та комбайнів, описано їхні 
конструктивні параметри, які впливають на процес демонтажу підшипників.  

Встановлено, що основним наслідком спрацювання елементів кулькових 
підшипників є збільшення радіального зазору, що призводить до інтенсивного 
зношування інших деталей агрегатів, вузлів та механізмів техніки агропромислового 
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виробництва. Для випадку підшипникового вузла з кульковим підшипником 
потрібно розв’язати задачу: як впливає натяг на деформацію кільця підшипника, 
внаслідок якої змінюється радіальний зазор між кульками підшипника і доріжками 
кілець. Тому особливу увагу приділено дослідженню процесам демонтажу і 
монтажу з різною величиною натягу та технічним засобам для їх реалізації.  

Питанням різновидів підшипників присвячені наукові праці низки дослідників, 
як-от: А. Пальмгрена, Р. Бейзельмана, Б. Ципкіна, Л. Переля, В. Павлище та ін. 

Теоретичному обґрунтуванню процесу монтажу підшипників, зокрема 
визначенню необхідного натягу та зусилля запресування, присвячені наукові праці 
В. Барського, А. Куцина, А. Гайдамаки, А. Павлова, А. Лагоди, М. Галахова, А. 
Бурмістрова, В. Корсакова, В. Замятіна та ін.  

Геометричні параметри підшипників, що використовуються в техніці АПВ, 
змінюються в досить широкому діапазоні, що стверджує потребу знімачів певного 
параметричного ряду. Нині серійно випускається велика кількість знімачів, як 
спеціальних, так і універсальних, які можна переналагоджувати під певний розмір 
підшипників. Практика ремонтного виробництва стверджує, що залежно від 
конструктивних особливостей підшипникових вузлів використання серійних 
знімачів є досить незручним, малоефективним або взагалі неможливим. Відомі 
теорії обґрунтування натягу посадок «внутрішнє кільце підшипника – вал» 
передбачають його розрахунок, виходячи з умов неможливості обертання кільця 
відносно вала внаслідок дії сил тертя і кочення кульок по бігових доріжках 
підшипника. На практиці для демонтажу підшипників з вала часто доводиться 
прикладати зусилля значно більші, ніж розрахункове, оскільки через порушення 
допусків під час виготовлення валів натяг може бути значно більшим.  

У другому розділі «Теоретичні основи процесів монтажу і демонтажу 
підшипників» подано результати дослідження процесу руйнування кільця 
підшипника та обґрунтування параметрів знімача.  

У багатьох дослідженнях під час визначення сил і моментів, які можуть 
передаватися спряженнями з натягом, не приділяли належної уваги впливу 
механічних властивостей деталей, шорсткості поверхонь, кількості (кратності) 
повторних операцій монтажу та демонтажу такого спряження. 

Розглянемо взаємодію під час запресування круглого суцільного вала 
діаметром d1 і кругового кільця, внутрішній діаметр якого d2 і зовнішній D2 (рис. 1). 

Напружено-деформований стан вала та кільця знайдемо, розв’язавши плоску 
осесиметричну задачу теорії пружності на основі 
розв’язку диференціального рівняння рівноваги й 
умови сумісності деформацій у полярній системі 
координат: 

0=
−

+
rdr

d rr ϕσσσ
 ;    (1) 

( )( ) 011 =+∆∆ ϕσσ r ,    (2) 
де σr, σφ – нормальні напруження в радіальному та 

поперечному напрямах, МПа; d1 – діаметр вала, мм; d2, D2 – внутрішній та зовнішній 
діаметри кільця, мм; r – полярний змінний радіус, мм; Δ1 – оператор Лапласа. 

Рисунок 1 – Розрахункова 
схема напружень 
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Найнебезпечнішим є напружений стан біля внутрішньої поверхні кільця. 
Використовуючи ІІІ теорію міцності: 

[ ]222 σσσ ϕ ≤− r ,        (3) 
отримаємо 

[ ]22
2

42
σ≤

⋅Β
d

,         (4) 

де [σ]2 – допустимі напруження для матеріалу кільця, МПа. 
З формули (4) знаходимо максимальне значення pmax для забезпечення міцності 

кільця: 
[ ] ( )

2
12

max1
ησ −⋅

≤p ,        (5) 

де 

.2
2

2
2

D
d

=η  

Отримаємо формулу, яка встановлює зв’язок між тиском p і значенням Δ: 
 

( ) 






 ∆
+⋅Η+Η⋅

Ε⋅∆
=

2
212

2

1
d

d
p .     (6) 

З іншого боку, якщо врахувати (5) і (6), знаходимо максимально можливе 
значення Δ, щоб була забезпечена міцність кільця: 

( )
2max2

212max
max Η⋅−Ε

Η+Η⋅⋅
<∆

p
dp .       (7) 

Крім того, переміщення зu2  не повинно перевищувати деякого значення Δ2, 
щоб не було заклинювання підшипника, тобто: 

( ) 2
2

2

1
∆<

−⋅Ε
⋅⋅
η
ηDp .        (8) 

Звідси 
( )
η

η
⋅

−⋅Ε⋅∆
≤

2

22
max

1
D

p .      (9) 

Отже, тиск р не повинен перевищувати меншого з двох значень, що 
визначаються за формулами (5) і (9). 

Сила, необхідна для запресування визначається за формулою: 
Η⋅⋅⋅⋅= 2dfpP π ,      (10) 

де Н – висота кільця, мм; f – коефіцієнт тертя ковзання. 
Для визначення площі контакту А лапи і підшипника розглянемо рис. 2. 

Визначивши спочатку складові загальної площі, одержуємо формулу для 
визначення площі контакту лапи знімача А, мм2, з внутрішнім кільцем підшипника: 
 ( ) ( ) ( )( )2 2 2

1 1 1 1 1
1 sin
4

A d d d d dβ β β β β= − + − − − , (11) 

де d1 – зовнішній діаметр внутрішнього кільця підшипника, мм; d – діаметр вала, на 
який напресований підшипник, мм; β і β1 – кути, визначені у радіанній мірі. 

У роботі також обґрунтовано геометричні параметри траверси знімача. Якщо 
траверса круглого поперечного перерізу, то її діаметр d4  визначаємо з виразу 
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Рисунок 2 – Площа кон-
такту лапи і кільця підшипника 

 
[ ] [ ]

2
334 0.1 0.2

CPXMd
σ σ

≥ = , мм.  (12) 

У разі, коли траверса має прямокутний 
переріз розмірами d4 , h4, тоді 

 
[ ]

34
4

3 CPXh
k σ

= , мм;    (13) 

   4 4 4d k h= ⋅ , мм.    (14) 

Для того щоб обґрунтувати параметри 
пари гвинт-гайка, розглянемо умову міцності 
для різі гвинта на зріз, яка визначається з виразу 

  [ ]1HР k k Hπ τ≤ , кН   (15) 
де kH – коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження по витках; 
k1– коефіцієнт повноти різі, який залежить від виду різі і відношення dmin/S; Н – 
висота гайки, мм. 

З виразу (15) визначаємо необхідну висоту гайки: 
    

[ ]min 1H

PH
k d kπ τ

≥ , мм.   (16) 

Мінімальний діаметр гвинта dmin можна знайти з умови міцності: 
[ ]2

min

4
СТ

P
d

σ
π

≤ .      (17) 

Звідси  

    
[ ]min
4

СТ

Pd
π σ

≥ , мм.      (18) 

У третьому розділі «Методика експериментальних досліджень» описано 
програму досліджень, наведено перелік обладнання та подано характеристику 
методів, за допомогою яких проводили експериментальні дослідження.  

Програмою експериментальних досліджень передбачено:  
– виготовлення взірців валів і визначення їх геометрії із заданим параметричним 

рядом, крок якого 0,002 мм, для підшипників № 6205, № 6306 та № 6207; 
– виготовлення допоміжного оснащення для досліджень з використанням 

гідравлічного преса марки ОР-14575; 
– дослідження зусилля запресування залежно від геометричних параметрів 

взірця вала; 
– дослідження залежності зусилля від кількості операцій монтажу-демонтажу 

підшипників; 
– дослідження впливу натягу на радіальний зазор у підшипнику; 
– дослідження міцності кільця; 
– виготовлення експериментального взірця знімача; 
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Рисунок 3 – Схема лабораторного 
обладнання для визначення зусилля 
демонтажу підшипників: 1 – гідропрес 
марки ОР-14575; 2 – шток; 3 – аналого-
цифровий перетворювач; 4 – підсилювач; 
5 – гідронасос; 6 – персональний 
комп’ютер; 7 – манометр 

Рисунок 4 – Загальний вигляд 
обладнання для визначення зусилля 
під час розбирання і складання 
підшипникових вузлів: 1 – гідропрес; 
2 – шток; 3 – аналого-цифровий 
перетворювач; 4 – підсилювач 

– експериментальне моделювання конструктивних параметрів знімача з 
використанням програми Autodesk Inventor; 

– перевірку ефективності використання знімача під час демонтажу 
підшипникового вузла. 

З метою проведення експеримент-
тальних досліджень було розроблено 
обладнання для визначення зусилля 
монтажу-демонтажу підшипникових 
вузлів (рис. 3). Обладнання складається 
з гідропреса 1 марки ОР-14575, який 
дає змогу створювати зусилля, що 
передається штоком до 100 кН, штока 
2, аналого-цифрового перетворювача 
(АЦП) 3, підсилювача 4, гідронасоса 5, 
персонального комп’ютера 6 та 
манометра 7. 

Загальний вигляд обладнання для 
визначення зусилля під час монтажу і 

демонтажу підшипникових вузлів 
зображено на рис. 4. 

Серійний шток гідропреса замінений на 
шток 2, оснащений тензодавачем для 
реєстрації зусилля демонтажу. АЦП 3 дає 
змогу фіксувати до 10 значень дискретних 
сигналів за секунду. Один АЦП дає змогу 
фіксувати зусилля демонтажу, а інший 
з’єднаний із сенсором температури для 
проведення дослідів із нагріванням окремих 
деталей спряжень. 

Сигнали від тензодавача підсилюються 
за допомогою тензопідсилювача 4 марки 
ТП-001, який оснащений АЦП марки DT-
182, що дозволяє зіставляти покази, 
виявляти несправність одного з приладів і 
проводити додаткове тарування електронної 
схеми за допомогою резисторів. 

Зусилля демонтажу вимірювалось за допомогою сенсорів, які були встановлені 
в штоку преса. У процесі демонтажу фіксувався аналоговий сигнал, який через 
тензометричний підсилювач подавався на комп’ютер. Аналоговий сигнал 
перетворювався на цифровий, який реєструвався в комп’ютері та записувався на 
цифровий носій. В процесі визначення зусилля демонтажу підшипників у штоку 
преса використовувалися три канали надходження та реєстрації даних від 
встановлених у ньому трьох сенсорів. 
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Рисунок 6 – Схема конусної оправки 

З метою зменшення кількості взірців, які використовувалися в дослідах з 
комплектними підшипниками, використано спеціальну конусну оправку (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Спеціальна конусна оправка (фото) 
 

Конусна оправка виготовлена зі 
сталі 9ХГС згідно з ескізом (рис. 6) та 
термічно зміцнена. Геометричні 
параметри виготовленої оправки 
перевіряли мікрометром фірми 
MICROTECH 25-50 х 0,0001мм. 

Для дослідження зусилля 
демонтажу використовували взірці 
валів діаметрами 25, 30, 35 мм. Щоб 
унеможливити вплив на значення 

натягу зовнішнього кільця підшипника, внаслідок його заклинювання, проводили 
дослідження з внутрішніми кільцями підшипників після розбирання останніх.  

У процесі дослідів контролювали: тиск у гідроциліндрі преса, величину 
переміщення кільця по конусній оправці та зміна геометричних параметрів кільця 
підшипника. Зусилля збільшували до моменту руйнування кільця. Зусилля 
руйнування кільця вказує на граничне можливе зусилля демонтажу підшипника з 
вала. У кінцевому результаті можна визначити, наскільки зусилля демонтажу може 
бути більшим від нормативного розрахункового зусилля монтажу підшипника. 

Оптимізацію параметрів знімача підшипників здійснювали методом 
моделювання конструкції, для визначення показників міцності, у програмі Autodesk 
Inventor. 

У четвертому розділі «Результати експериментальних досліджень та їх 
аналіз» наведено результати експериментальних досліджень процесу монтажу-
демонтажу підшипників, обґрунтовано конструктивні параметри знімача 
підшипників, які забезпечують необхідні якісні та кількісні показники процесу 
демонтажу підшипника з вала. 

Процес демонтажу підшипників із валів характеризується зусиллям, яке 
повинно забезпечити безруйнівний демонтаж підшипника з вала. Для дослідження 
було використано найпоширеніші в техніці АПВ підшипники №№ 6205, 6306, 6207. 
На підставі отриманої інформації здійснено оцінку зусилля, яке зумовлює 
можливість виконання процесу демонтажу підшипника для кожної окремої серії.  

Статистичне опрацювання ряду (репрезентативних вибірок) зусиль демонтажу 
підшипника № 6306 дало змогу визначити числові характеристики, а також 
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обґрунтувати теоретичний закон розподілу (рис. 7), який узгоджується за 
нормальним законом розподілу, функція густини якого має вигляд: 

 ( ) ( )6306
6306

2P 1,972
f P 4,695 exp

0,014

 −
= ⋅ − 

  
.  (19) 

Для гістограми (див. рис. 7) має місце нормальний закон розподілу, 
математичне сподівання 6306M Р  =   1,972 кН, середнє квадратичне відхилення 

становить 6306Рσ   =   0,085 кН. Значення критерію згоди Х2 – Пірсона становить 
2,517< 7,779, що свідчить про відповідність щодо розподілу за нормальним 
теоретичним законом. 

Експериментальні дослідження 
визначення зусиль, що призводять до 
заклинювання підшипника та руйнування 
внутрішнього кільця, дали змогу 
побудувати залежність необхідного 
значення зусилля для створення заданого 
натягу посадки кулькового підшипника на 
вал (рис. 8).  

Отримана залежність має явно 
виражену пряму кореляцію та сильний 
кореляційний зв'язок r = 0,857 і 
описується наступним рівнянням: 

 161,69 2,349знP x= + . (20) 
У результаті опрацювання даних 

було побудовано гістограму та теоретичну 
криву розподілу необхідного зусилля для 
створення заданого натягу (рис. 9). 

На підставі проведених досліджень 
побудовано розподіл необхідного зусилля 
для створення заданого натягу Рзн (рис. 
10), головні статистичні характеристики 
яких такі: оцінки математичного 
сподівання знM Р  =  17,155 кН; оцінки 
середньоквад-ратичного відхилення – 
Рзнσ   =  1,732 кН. Значення критерію 

згоди Х2 – Пірсона становить 1,599 < 6,251, 
що свідчить про прийнятність гіпотези 

щодо нормального закону. Отриманий розподіл необхідного зусилля для створення 
заданого натягу Рзн описується такою функцією густини: 

 ( ) ( )зн
зн

2P 17,155
f P 0,23 exp

5,999

 −
= ⋅ − 

  
. (21) 

Рисунок 8 – Залежність 
необхідного зусилля для створення 
заданого натягу посадки кулькового 
підшипника на вал 

Рисунок 7 – Гістограма та тео-
ретична крива розподілу дослі-
джуваних результатів зусилля 
демонтажу підшипника № 6306 з 
вала 
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З метою визначення показників ефективності запропонованого обладнання 
нами проведені дослідження демонтажу аналогічних підшипникових вузлів 
знімачами різної конструкції. Зокрема, проводився демонтаж підшипників з вала 
водяної помпи двигуна Д-65. 

Було проведено дослідження часу 
знімання підшипників № 6203А та № 6306 
п’ятьма знімачами різних виробників, 
включаючи запроєктований нами знімач. За 
результатами дослідження виявлено 
випадки зіскакування лап знімача з 
підшипника. Це виражається у збільшенні 
часу демонтажу підшипника з вала, тому, 
що витрачається час на повторне його 
встановлення. Розроблений нами знімач 
показав найменший час демонтажу, а також 
він жодного разу не зіскочив. 

Обґрунтування розподілу 
показників (t6203А) і (t6306) здійснено для 
п’яти знімачів. Диференціальні функції 

розподілу та оцінки статистичних характеристик часу демонтажу підшипників 
наведено в табл. 1 і на рис. 10. 

 

Таблиця 1 – Диференціальні функції розподілу та оцінки статистичних 
характеристик часу демонтажу підшипників 

Оцінки статис-
тичних характерстик 

Зн
ім
ач

 

№
 

пі
дш
ип

ни
ка

 

Диференціальна функція розподілу 
M[t] , с [ t ]υ  

1 6306 ( ) 6306 1 6306 1
6306 1

0,69 1,6918 18
0,148 exp ;

11,396 11,396
t t

f t − −
−

 − −    = ⋅ −        
 28,170 0,604 

2 6306 ( ) 6306 2 6306 2
6306 2

0,537 1,53720 20
0,658 exp ;

2,334 2,334
t t

f t − −
−

 − −    = ⋅ −        
 22,100 0,660 

3 6306 ( ) 6306 3 6306 3
6306 3

0,69 1,6916 16
0,182 exp ;

9,286 9,286
t t

f t − −
−

 − −    = ⋅ −        
 24,287 0,604 

4 6306 ( ) 6306 4 6306 4
6306 4

0,69 1,6918 18
0,286 exp ;

5,909 5,909
t t

f t − −
−

 − −    = ⋅ −        
 23,273 0,604 

5 6306 ( ) ( )6306 5
6306 5

2t 18,51
f t 0,59 exp ;

0,925
−

−

 −
 = ⋅ −
  

 18,510 0,450 

 

Рисунок 9 – Гістограма та 
теоретична крива розподілу 
необхідного зусилля для створення 
заданого натягу Рзн, кН 
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а) 

 
 
б) 

Рисунок 10 – Гістограма та теоретична крива розподілу часу демонтажу 
підшипників розробленим знімачем: а) – № 6203А, б) – № 6306. 

 

Таким чином, на основі обґрунтованих тривалостей демонтажу підшипників 
можливо здійснити об’єктивне відображення витраченого часу на демонтаж 
підшипника. Розроблення та використання знімача дає змогу внаслідок 
багаторазової його реалізації отримати скінченну множину витрат часу і на цій 
підставі кількісно оцінити затрати часу на демонтаж підшипників. 

На підставі проведених досліджень з’ясовано, що час виконання операцій з 
використанням запропонованого знімача є найменшим і в разі його використання 
відсутнє зіскакування лап. 

На підставі теоретичних розрахунків отримано залежності площі контакту 
захоплювача з кільцем підшипника від зусилля демонтажу (рис. 11), висоти гайки 
гвинта від зусилля демонтажу (рис. 12) та мінімального діаметра гвинта від зусилля 
демонтажу (рис. 13). Розрахунки захоплювача знімача проводили для різних марок 
сталей. 

  
Рисунок 11 – Залежність площі 

контакту захоплювача знімача з внутріш-
нім кільцем підшипника від зусилля 
демонтажу підшипників із різним 
внутрішнім діаметром для різних 
матеріалів за умови β = β1 

Рисунок 12 – Залежність висоти 
гайки знімача від зусилля демонтажу 
підшипників із різним внутрішнім 
діаметром для різних матеріалів 
 

Аналіз отриманої залежності (див. рис. 11) свідчить, що зі збільшенням 
зусилля демонтажу розрахункова площа контакту захоплювача збільшується. Така 
залежність дозволяє розділити знімачі на чотири типорозміри за площею контакту 
захоплювача. Із запропонованих нами чотирьох типорозмірів знімачів перший 
(найменший) розмір знімача дає змогу демонтувати підшипники діаметром до 40 мм 

Зусилля демонтажу, Р кН 

П
ло
щ
а 
ко
нт
ак
ту

, А
 м
м2 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

27 30 38 41 45 48 59 63 67 71 74 78 95 99 103

сталь 45

сталь30

стадь 30ХГТ

сталь60с2А

Ви
со
та

 га
йк
и,

 Н
 м
м 

Зусилля демонтажу, Р кН 

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

27 30 38 41 45 48 59 63 67 71 74 78 95 99 103

сталь 45

сталь 30

сталь 30ХГТ

сталь 60с2А

Ча
ст
іс
ть

, Р
і 

Ча
ст
іс
ть

, Р
і 

Час демонтажу підшипника t6306-5, с Час демонтажу підшипника t6203А-5, с 



13 
 

за розрахунковим зусиллям 38 кН, другий 
– підшипники діаметром від 40 мм до 
60 мм за розрахунковим зусиллям 59 кН, 
третій – підшипники діаметром від 60 мм 
до 90 мм за розрахунковим зусиллям 
95 кН та четвертий (найбільший) – 
підшипники діаметром від 90 мм до 
100 мм за розрахунковим зусиллям 
104 кН.  

Зменшити площу контакту лапи 
знімача з внутрішнім кільцем підшипника 
можна використанням матеріалу з 
кращими характеристиками міцності. 
Використання високовуглецевих 
легованих сталей дає змогу зменшити 
площу контакту, зокрема для діаметра 

40 мм – 111,6 мм2 (сталь 30) до 25,0 мм2 (сталь 60С2А). Використання 
високовуглецевих легованих сталей (сталь 60С2А) дає змогу зменшити площу 
контакту на 28%. 

Проаналізувавши залежність (див. рис. 10), бачимо, що зі зростанням зусилля 
демонтажу підшипника зростає площа контакту захоплювача знімача з внутрішнім 
кільцем підшипника. Це зумовлює збільшення металомісткості знімача. Проте 
використання високовуглецевих легованих сталей дає змогу зменшити площу 
контакту захоплювача знімача з кільцем підшипника і таким чином зменшити 
металомісткість знімача, не порушивши функціональних властивостей. 

Завдяки моделюванню в системі Autodesk Inventor виявлено, що під час 
повторного моделювання знімача він витримує ті ж навантаження, причому його 
маса зменшилася на 7,8 %. На рис. 14 показано розроблену конструкцію знімача до 
(див. рис. 14, а) та після (див. рис. 14, б) оптимізації. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 14 – Розроблена конструкція знімача: а) до оптимізації; б) після 
оптимізації 

У п’ятому розділі «Оцінка ефективності впровадження результатів 
дослідження у виробництво» оцінено очікувану економічну ефективність від 
впровадження результатів досліджень у виробництво. 

Рисунок 13 – Залежність 
діаметра різі гвинта знімача від 
зусилля демонтажу підшипників із 
різним внутрішнім діаметром для 
різних матеріалів 
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Визначено показники економічної ефективності використання результатів 
наукової роботи. Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів 
наукової роботи у виробництво, залежно від кількості операцій демонтажу 
підшипникових вузлів і їх технічного стану, буде становити 19,935 грн. 

 
ВИСНОВКИ 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій виконано 
теоретичне узагальнення й подано новий розв’язок актуальної науково-практичної 
задачі з розробки та обґрунтування параметрів пристроїв для заміни підшипників. 
Під час виконання дисертаційної роботи одержано такі висновки і практичні 
результати:  

1. Геометричні параметри підшипників, що використовуються в техніці АПВ, 
змінюються в досить широкому діапазоні, що стверджує потребу знімачів певного 
параметричного ряду. Сьогодні серійно випускається велика кількість знімачів, як 
спеціальних, так і універсальних, які можна переналагоджувати під певний розмір 
підшипників. Практика ремонтного виробництва доводить, що залежно від 
конструктивних особливостей підшипникових вузлів використання серійних 
знімачів може бути незручним, малоефективним або взагалі неможливим.  

2. Розглянута нами теорія розрахунку максимально можливого натягу кільця 
підшипника на валу дає змогу обґрунтувати максимально можливе значення зусилля 
для демонтажу підшипника з вала, виходячи з міцності кільця. Для успішного 
виконання процесу демонтажу підшипників, а саме, щоб уникнути можливості 
зіскакування лап знімача, потрібно забезпечити умову їх надійної фіксації на кільці 
підшипника. Для цього необхідно виконати узгодження параметрів підшипникового 
вузла з геометричними параметрами знімача. 

Виходячи з умов міцності визначено площу контакту між внутрішнім кільцем 
підшипника і лапою знімача. На підставі цього можна обґрунтувати кількість лап і 
геометрію лапи, яка контактуватиме з кільцем. Використання високовуглецевих 
легованих сталей дає змогу зменшити площу контакту, зокрема для діаметра 40 мм 
– зі 111,6 мм2 (сталь 30) до 25,0 мм2 (сталь 60С2А), відповідно використання 
високовуглецевих легованих сталей (сталь 60С2А) дає змогу зменшити площу 
контакту на 28 %. 

3. Статистичне опрацювання множин (репрезентативних вибірок) зусилля 
демонтажу підшипника № 6306 дало змогу визначити числові характеристики, а 
також обґрунтувати теоретичний закон розподілу, який узгоджується за нормальним 
законом розподілу, математичне сподівання якого М[P6306] = 1,972 кН, середнє 
квадратичне відхилення становить σ[P6306] = 0,085 кН. 

4. На підставі проведених досліджень визначення зусилля для створення 
заданого натягу Рзн ми отримали оцінки математичного сподівання 
М[Pзн] = 17,155 кН, оцінки середньоквадратичного відхилення – σ[Pзн] = 1,732 кН., 
що свідчить про прийнятність гіпотези щодо нормального закону розподілу, та 
оцінки руйнування кілець підшипників, головні статистичні характеристики яких 
такі: оцінки математичного сподівання М[Pрк] = 32,563 кН; оцінки середньо-
квадратичного відхилення – σ[Pрк] = 3,592 кН. Значення критерію згоди Х2 Пірсона 
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становить 3,075 < 7,779, що свідчить про прийнятність гіпотези щодо нормального 
закону розподілу. 

5.  Виконані дослідження щодо часу демонтажу підшипників № 6203А та 
№ 6306 серійними та запроєктованими нами знімачами засвідчили, що в разі 
застосування серійних зразків можливими є випадки зіскакування лап з кільця 
підшипника. А це, відповідно, спричинює збільшення часу на його демонтаж. 
Розроблений нами знімач дав змогу отримати найменший час демонтажу 
підшипників, що було досягнуто за рахунок надійної фіксації лап на захопленій 
деталі.  

6.  Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів наукової 
роботи у виробництво, залежно від кількості операцій демонтажу підшипникових 
вузлів і їх технічного стану, буде становити 19,935 тис. грн. 
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принципові схеми конструкції знімачів для демонтажу підшипникових вузлів). 
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Статті у наукових виданнях інших держав 
6. Рыс В. И. Съёмник для демонтажа деталей. MOTROL Commission of 

Motorization and Energetics in Agriculture: An International Journal on Operation of 
Farm and Agri–food Industry Machinery. Vol. 17, No. 4. Р. 169 – 175. (Здобувачем 
обґрунтовано оптимальний кут встановлення траверси знімача відносно площини, 
перпендикулярної до осі гвинта (штока)). 

7. Chukhrai V., Rys V. Pullers with operated pinchers. MOTROL Commission of 
Motorization and Energetics in Agriculture: An International Journal on Operation of 
Farm and Agri–food Industry Machinery. Vol. 19, No. 1. Р. 25 – 29. (Здобувачем 
запропоновано конструкцію знімача підшипників з керованими захоплювачами). 

8. Rys V. Substantiation of parameters of the bearer remover. ТЕКА Commission of 
Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol. 17, No. 4. Р. 45 – 50. (Здобувачем 
встановлено, що раціональною формою лапи знімача є така, що виконана у формі 
сегмента круга). 

 
Матеріали наукових конференцій 

9. Чухрай В. Є., Кулинич І. Я., Рис В. І., Блауцяк О. І. Технологічні аспекти 
процесів розбирання та складання машин під час їх ремонту. Науково-практичні 
аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів: матеріали Між 
нар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 15 верес. 2003 р.). Львів. 2003. С. 439–445. 
(Здобувачем проаналізовано технологічний процес монтажу і демонтажу 
підшипникових вузлів). 

10. Рис В. І. Дослідження впливу величини натягу в спряженні кільця 
підшипника з валами на зміну радіального зазору в підшипнику. Актуальні 
проблеми та наукові звершення молоді на початку ІІІ тисячоліття: матеріали тез І 
Всеукр. конф. студентів, магістрів, аспірантів і докторантів (м. Луганськ, 22 трав. 
2008 р.). Луганськ, 2008. Ч. 1. С. 233–235. (Здобувачем досліджено вплив величини 
натягу підшипника на зміну радіального зазору в підшипнику). 

11. Рис В. І. Коректування зазору в підшипниках шляхом зміни величини 
натягу в спряженні кільця підшипника з валом. Матеріали Всеукраїнської наукової 
конференції Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя. 
(м. Тернопіль, 13-14 трав. 2009 р.). Тернопіль, 2009. С. 87–88. (Здобувачем 
досліджено вплив натягу підшипникового вузла на зазор у підшипнику) 

12. Дрозд В. Д., Чухрай В. Є., Рис В. І. Коректування зазору в підшипниках 
шляхом зміни величини натягу в спряженні кільця підшипника з валом. Наука – 
виробництву, 2009: тези доп. студентів, магістрантів та аспірантів на ІІІ Всеукр. 
студентській наук.-практ. конф. «Підвищення надійності машин і обладнання» 
(м. Кіровоград, 15 квіт. 2009 р.). Кіровоград, 2009. С. 48. (Здобувачем досліджено 
вплив натягу підшипникового вузла на зазор у підшипнику). 

13. Чухрай В. Є., Рис В. І. Обґрунтування принципових схем конструкцій 
знімачів для розбирання підшипникових вузлів. Підвищення надійності машин і 
обладнання: тези доп. XII Всеукр. наук.-практ. Конф. студентів, аспірантів та 
молодих вчених (м. Кропивницький, 18-20 квіт. 2018 р.). Кропивницький, 2018. 
С. 122–125. (Здобувачем обґрунтовано принципові схеми знімачів підшипників). 
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14. Рис В. Обґрунтування площі контакту захоплювача знімача з кільцем 
підшипника. 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у 
Львові: матеріали симп. (м. Львів, 23-24 трав. 2019 р.). Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2019. 
С. 90. (Здобувачем обґрунтовано площу контакту захоплювача знімача). 

15. Чухрай В. Є., Рис В. І. Вплив геометричних параметрів деталей 
підшипникових вузлів на режими процесів розбирання та складання. Крамаровські 
читання: VІІІ Між нар. наук.-техн. онлайн-конф. з нагоди 114-ї річниці від дня 
народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, 
віцепрезидента УАСГН Володимира Савовича Крамарова (1906–1987). Київ, 2021. 
С. 79–82. (Здобувачем досліджено вплив геометричних параметрів деталей 
підшипникових вузлів на режими процесів монтажу і демонтажу). 
 

Патенти України на корисну модель 
16.  Знімач для демонтажу з валів деталей, встановлених з натягом: пат. 

України на корисну модель № 36873, В25В 27/02. № u200806992; заявл. 20.05.2008; 
опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. (Здобувачем проаналізовано конструкцію знімачів та 
запропоновано конструкцію знімача, завдяки якій відбувається підвищення 
продуктивності праці). 

17. Знімач з керованими захоплювачами: пат. України на корисну модель 
№ 111533, В27/00, В23Р 19/02. № u201605582; заявл. 23.05.2016; опубл. 10.11.2016, 
Бюл. № 21. (Здобувачем проаналізовано конструкцію знімачів та запропоновано 
конструкцію знімача, завдяки якій відбувається підвищення продуктивності праці). 

18. Спосіб відновлення підшипників кочення: пат. України на корисну модель 
№ 46250, В23Р 9/00. № u200907166; заявл. 09.07.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23. 
(Здобувачем проаналізовано способи відновлення підшипників кочення та 
запропоновано новий спосіб відновлення підшипників, який передбачає обжим 
деталей пластичним деформуванням у спеціальному пристрої з подальшим 
зовнішнім шліфуванням по торцях). 
 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 
19. Чухрай В. Є., Рис В. І. Знімач для демонтажу деталей, встановлених з 

натягом на вал. Вчені Львівського національного аграрного університету 
виробництву: каталог інноваційних розробок / за заг. ред. В. В Снітинського, 
Г. В. Черевка. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. Випуск 8. С. 146-147. (Здобувачем 
проаналізовано конструкцію знімачів та запропоновано конструкцію знімача, 
завдяки якій відбувається підвищення продуктивності праці). 

20. Чухрай В. Є., Рис В. І. Знімач з керованими захоплювачами. Вчені 
Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог 
інноваційних розробок / за заг. ред. В. В Снітинського, В. І Лопушняка. Львів: Львів. 
нац. аграр. ун-т, 2018. Вип. 18. 39 с. (Здобувачем проаналізовано конструкцію 
знімачів та запропоновано конструкцію знімача, завдяки якій відбувається 
підвищення продуктивності праці). 
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АНОТАЦІЯ 
Рис В. І. Розробка та обґрунтування параметрів пристроїв для заміни 

підшипників. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 

спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 
виробництва. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і 
науки України, Львів, 2021. 

 
Дисертацію присвячено теоретичному й експериментальному дослідженню 

процесу монтажу та демонтажу підшипників кочення та знімачам. У роботі 
вдосконалено знімачі для зменшення металомісткості та забезпечення умови 
незіскакування лап із кільця підшипника.  

Розроблено математичну модель процесу монтажу підшипника на вал з 
урахуванням натягу і радіального зазору в підшипнику, а також математичну модель 
знімача з урахуванням фізико-механічних властивостей і геометричних 
характеристик контактуючих тіл. 

Експериментально досліджено процес монтажу підшипників на вал, зокрема 
зусилля запресування, критичний натяг та час знімання підшипника з вала. 

Обґрунтовано оптимальні параметри знімача підшипників, що дасть змогу 
забезпечити умову незіскакування лап із кільця підшипника, та зменшити час на 
демонтаж підшипника, а також його металомісткість. Визначено очікуваний 
економічний ефект від впровадження результатів досліджень у виробництво. 

Ключові слова: підшипники кочення, демонтаж підшипників, монтаж 
підшипників, знімач, натяг, зазор у підшипнику. 

 
АННОТАЦИЯ 

Рыс В. И. Разработка и обоснование параметров устройств для замены 
подшипников. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.11 – Машины и средства механизации сельскохозяйственного 
производства. – Львовский национальный аграрный университет Министерства 
образования и науки Украины, Львов, 2021. 

 
Диссертация посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию 

процесса монтажа и демонтажа подшипников качения и съемникам. В работе 
усовершенствованы съемники для уменьшения их металлоемкости и обеспечения 
условия несоскальзывания лап с кольца подшипника.  

Геометрические параметры подшипников, используемых в технике 
агропромышленного производства, меняются в достаточно широком диапазоне, что 
утверждает потребность съемников определенного параметрического ряда. В 
настоящее время серийно выпускается большое количество съемников, как 
специальных, так и универсальных, которые можно перенастраивать под 



19 
 
определенный размер подшипников. Практика ремонтного производства 
показывает, что в зависимости от конструктивных особенностей подшипниковых 
узлов использование серийных съемников является достаточно неудобным, 
малоэффективным или вообще невозможным. 

Разработана математическая модель процесса монтажа подшипника на вал с 
учетом натяжения и радиального зазора в подшипнике, а также математическая 
модель съемника с учетом физико-механических свойств и геометрических 
характеристик контактирующих тел. 

Изложены программа и методика проведения экспериментальных 
исследований использования оборудования, приборов, экспериментальной 
установки. Для проведения экспериментов использовалось стандартное 
оборудование или разработанное и изготовленное самостоятельно, которое 
наиболее соответствует условиям исследуемого процесса. 

Экспериментально исследован процесс монтажа подшипников на вал, в 
частности усилия запрессовки, критическое натяжение при снятии подшипника с 
вала. 

Проведены исследования при снятии подшипников № 6203А и № 6306 пятью 
съемниками различных производителей, включая запроектированный нами 
съемник, по результатам которых зафиксированы случаи соскока лап съемника с 
подшипника. Это выражается в увеличении времени демонтажа подшипника с вала, 
так как затрачивается время на повторную его установку. Разработанный нами 
съемник показал наименьшее время демонтажа – 18,5 с. – для подшипника № 6306, 
ни разу не соскочив. 

Испытания изготовленного съемника показало надежную фиксацию лап на 
захваченной детали при увеличении осевого усилия в винте, при угле наклона 
траверсы относительно плоскости перпендикулярной оси винта 150. 
Экспериментальное моделирование показало, что вес съемника на основании его 
моделирования в системе Autodesk Inventor может быть уменьшен на 20 % за счет 
рационального распределения материала по объему деталей. Определен ожидаемый 
экономический эффект от внедрения результатов исследований в производство. 

 
ABSTRACT 

Rys V. I. Development and justification of the parameters of devices for 
replacing bearings. – Manuscript. 

 
Thesis for the scientific degree of candidate of technical sciences. Speciality 05.05.11 

– machines and means of mechanization of agricultural production. – Lviv National 
Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2021.  

 
The dissertation is devoted to the theoretical and experimental study of the process of 

assembling and disassembling of rolling bearings and bearing pullers. In work the bearing 
pullers are improved with the aim to reduce the metal capacity and ensure the condition of 
the paws or arms not sliding off the bearing ring. 
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The mathematical model of the process of mounting a bearing on a shaft was 
developed taking into account the tension and radial clearance in the bearing, and also the 
mathematical model of the bearing  puller was developed, taking into account the physical 
and mechanical properties and geometric characteristics of the contacting bodies. 

The process of mounting of bearings on a shaft, in particular, pressing forces, critical 
tension and removal time of the bearing from the shaft, has been experimentally 
investigated. 

The optimal parameters of the bearing puller were substantiated, which will ensure 
the conditions for not slipping of the arm from the bearing ring, reduce the time for 
dismantling the bearing and its steel intensity. The expected economic effect from the 
introduction of research results into production has been determined. 

Key words: rolling bearings, bearing dismantling, bearing mounting, puller, tension, 
bearing clearance. 


