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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Збільшення інтенсивності вантажоперевезень водним 

транспортом (найекономічнішим) призводить до безперервного зростання 

вантажопідйомності транспортних суден. Збільшення розмірів морських суден і 

вдосконалення рушійних систем пред'являють підвищені вимоги до матеріалів і 

технологій виготовлення суднових деталей і вузлів, а також до їх ремонту. Дорогі, 

відповідальні вузли, зокрема, суднові гребні вали, після досягнення граничного 

стану економічно доцільно відновлювати, виключаючи необхідність їх заміни 

новими. Ці вузли працюють в умовах значних змінних навантажень, і до технології 

їх відновлення пред'являються високі вимоги. 

Найбільш економічним способом відновлення гребних валів вважається 

електродугове наплавлення, проте широкого застосування в практиці судноремонту 

цей спосіб не знайшов через значне зниження їх характеристик опору втомі. В даний 

час наплавленням відновлюються гребні вали відносно невеликих діаметрів, 

переважно суден обмеженого і прибережного плавання. Гребні вали суден 

середнього і великого тоннажу, а також вали з корозійними руйнуваннями 

глибиною більше 15 мм наплавленням не відновлюються, а замінюються новими. 

Аналіз причин руйнування наплавлених валів показує, що поломки носять в 

основному втомний характер і є результатом впливу циклічних навантажень. 

Завдання підвищення опору втомі відновлених валів може бути вирішено на основі 

розробки заходів, що знижують вплив несприятливих факторів, пов'язаних з 

наплавленням, а також нових оперативних методів порівняльної оцінки їх 

характеристик опору втомі з метою відпрацювання технологій відновлення. 

Відновленням гребних валів займаються багато фірм, в основному в країнах з 

розвиненим суднобудуванням і судноремонтом. Впровадження контролю якості 

відновлених валів дозволило ширше впроваджувати нові технології ремонту, однак, 

навіть при цьому, їх використання поки обмежено. 

До теперішнього часу проведено багато досліджень в області опору втомі 

відновлених гребних валів. Найбільший внесок у вирішення цієї проблеми внесли  

В. Грегор,  Х. Гото,  І. Масумото,  Н. Оутід,  Г. Томас,  П. Форест,  Ф.Д. Трайб,    

Ф.Ф. Бенуа,  В.П. Коган,  В.С. Іванова,  І.А. Одінга,  А.Н. Бабаєв,  А.Е. Вайнерман,   

В.Д. Веселков, Л.А. Глікман, В.А. Дєєв, І.В. Кудрявцев, М.В. Олійник, Т.Г. Кравцов, 

Д.В. Іоргачьов,  О.І. Стальниченко та інші. 

Незважаючи на проведені численні дослідження за даним науковим 

напрямком, проблема опору втомі наплавлених валів залишається до теперішнього 

часу актуальною. Особливо це стосується методів оцінки характеристик опору втомі 

таких валів при відпрацюванні нових технологій їх відновлення. 

Існуючі традиційні методи випробувань на опір втомі тривалі і трудомісткі. У 

той же час методи, які засновані на прискорених випробуваннях, дозволяють 

багаторазово економити як час на проведення експерименту, так і кількість об'єктів 

випробувань. Однак, їх недоліками є невисока точність і проблема вибору того чи 

іншого методу для вирішення конкретної технічної задачі. 

Суднові гребні вали є специфічними виробами, оскільки вони, як правило, 

мають великі розміри і виконуються в ряді випадків з облицюваннями, що викликає 
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явище фреттинг-корозії. Відновлені суднові гребні вали, крім того, мають 

неоднорідну структуру наплавленого поверхневого шару і залишкові термічні 

напруження. У зв'язку з цим до методів визначення їх характеристик опору втомі 

додатково пред'являються такі вимоги: 

- при випробуванні моделей відновлених суднових гребних валів необхідно 

враховувати, що перехід похилої ділянки кривої втоми в горизонтальну може 

відбуватися при довговічностях, що перевищують базу випробувань 107 циклів; 

- метод повинен дозволяти здійснювати порівняльну оцінку втомної міцності 

відновлених і нових валів в разі, коли їх границі витривалості відрізняються 

незначно і знаходяться в загальній зоні розсіювання; 

- в основі методу повинен бути порівняльний експеримент. 

Цим вимогам найбільше задовольняють однозразкові методи, такі, що 

засновані на стаціонарному режимі навантажування, і використовують зв'язки між 

параметрами похилої і горизонтальної ділянок кривої втоми. 

Розроблений в дисертації новий метод порівняльної оцінки втомної міцності 

відновлених суднових гребних валів враховує ці вимоги і є більш точним, ніж 

існуючі аналоги. 

Проведення випробувань на втомну міцніть відновлених суднових гребних 

валів є одною з ланок загального технологічного процесу, і, тому їх вдосконалення є 

невід'ємною частиною всього ремонтного процесу. Актуальність роботи також 

обумовлена тим, що альтернативи експерименту при вирішенні даного питання поки 

немає. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконані 

відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, затвердженими 

Кабінетом Міністрів України від 7 вересня 2011 року «Про затвердження переліку 

пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень и науково-технічних 

розробок на період до 2020 року», сформульованими на основі закону України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки и техніки» від 11.07. 2001р. № 2623-ІІІ, та 

плану проведення науково-дослідних робіт кафедри «Машинознавство» Одеського 

національного морського університету за пріоритетними напрямами. Результати 

науково-дослідних робіт за участю автора викладені в звітах НДР: 

1. Дослідження вибору складу наплавочних матеріалів, які забезпечують 

високий опір циклічним навантаженням (державний реєстраційний номер 

0106U001270). 

2. Комплексна розробка методів оцінки конструктивної міцності деталей 

суднових механізмів, відновлених сучасними способами державний реєстраційний 

номер 0112U002686). 

3. Розвиток методів експериментального оцінювання характеристик опору 

втомі. 

У зазначених НДР автор брала участь як виконавець окремих етапів. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка методу оперативного 

визначення довговічності до руйнування відновлених суднових гребних валів більш 

точного ніж існуючі аналоги. 
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Зазначена мета досягається вирішенням наступних взаємопов'язаних наукових 

завдань. 

1. Обґрунтувати можливість використання довговічності до руйнування як 

основної характеристики при оперативній порівняльній оцінці втомної міцності 

моделей відновлених суднових гребних валів. 

2. Обґрунтувати принцип уточнення коефіцієнта відносної довговічності на 

основі використання кореляційних залежностей між параметрами похилої ділянки 

кривої втоми і границею витривалості. 

3. Розробити метод оперативної порівняльної оцінки циклічної міцності 

моделей відновлених суднових гребних валів на основі використання уточненого 

значення коефіцієнта відносної довговічності. 

4. Оцінити точність розробленого методу з урахуванням впливу вибору 

рівняння кривої втоми, а також випадкової і систематичної похибок визначення 

коефіцієнта відносної довговічності. 

5. Провести перевірку точності методу на стандартних лабораторних зразках 

і моделях відновлених суднових гребних валів за наведеними в літературних 

джерелах результатами випробувань. 

Об'єктом дослідження є процес вдосконалення технології ремонту суднових 

гребних валів. 

Предметом дослідження є оперативні методи оцінки опору втомі моделей 

відновлених суднових гребних валів. 

Методи дослідження. Достовірність виконаних досліджень базується на: 

- використанні методів статистичного аналізу експериментальних і 

розрахункових даних для оцінки характеристик опору втомі зразків і моделей 

відновлених суднових гребних валів; 

- використанні кореляційних залежностей між параметрами похилої ділянки 

кривої втоми і границею витривалості, отриманих шляхом обробки 

репрезентативної вибірки експериментальних даних для обґрунтування 

запропонованих припущень і оцінки систематичної похибки методу; 

Достовірність отриманих, в дисертаційному дослідженні, результатів 

підтверджена співставленням результатів розрахунків за запропонованим методом 

та експериментальними даними, які наведені в літературних джерелах інших 

авторів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

Вперше: 

- запропоновано і теоретично обґрунтовано при порівняльних випробуваннях 

моделей відновлених суднових гребних валів на опір втомі, на відміну від існуючого 

підходу, замість границі витривалості, використовувати як основну характеристику 

опору втомі довговічність до руйнування, що суттєво зменшує тривалість 

експерименту; 

- розроблено метод оперативної оцінки опору втомі моделей суднових 

гребних валів на основі використання коефіцієнта відносної довговічності, якій, на 

відміну від існуючих, є більш точним та економічним.  
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Вдосконалено: 

- метод оцінки точності визначення коефіцієнта відносної довговічності, в 

якому враховуються випадкова і систематична складові його похибки, що дозволило 

визначити загальну похибку розробленого методу. 

Отримали подальший розвиток: 

- метод визначення коефіцієнта відносної довговічності для низьких значень 

границі витривалості, які характерні для відновлених суднових гребних валів; 

- метод визначення коефіцієнта відносної довговічності при відсутності 

загального діапазону напружень в багатоцикловій області. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Результати дисертаційного дослідження мають практичне значення і 

призначені для використання на підприємствах, які виконують ремонт деталей 

суднових машин і механізмів методами наплавлення та іншими видами відновлення 

зношених поверхонь. Наукові результати дисертаційного дослідження впроваджені 

на ПРАТ «Іллічівський судноремонтний завод», ТОВ «Trust Ship Service», ТОВ 

«ГРАНІ». 

Результати дослідження мають також теоретичне значення для закладів 

Міністерства освіти і науки України та використовуються в навчальному процесі 

Одеського національного морського університету при підготовці бакалаврів і 

магістрів за спеціальностями 271 – Річковий та морський транспорт; 142 – 

Енергетичне машинобудування і включені в робочі програми курсів «Технічне 

обслуговування і ремонт суднових технічних засобів», «Організація та технологія 

судноремонту», а також використовуються при викладанні дисциплін «Прискорені 

методи випробувань деталей машин на опір втомі», «Експериментальні методи 

випробувань деталей машин на опір втомі» при підготовці докторів філософії (PhD) 

за спеціальністю 131 – Прикладна механіка.  

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки 

дисертаційної роботи, які винесені на захист, отримані здобувачем самостійно. У 

дисертаційне дослідження з статей, написаних у співавторстві, включені тільки 

результати, отримані автором особисто, або з безпосередньою його участю. 

У спільній роботі [1] здобувач брала участь в оцінці довговічності деталей 

суднових машин на основі рівняння подібності втомного руйнування. У статтях [2, 

19] здобувач брала участь в обробці даних при побудові кривих втоми. У спільних 

роботах [3] і [4] внесок здобувача полягав у визначенні систематичної похибки 

методу. У статтях [5, 12, 13] здобувач брала участь у постановці завдання і 

формуванні висновків. У спільній роботі [6] автору належить розробка методу 

порівняльної оперативної оцінки втомної міцності нових і відновлених суднових 

гребних валів. У статті [7] здобувачем проведено аналіз технології відновлення 

суднових гребних валів, а також методів їх випробувань на опір втомі. Внесок 

здобувача в роботі [8] полягає в розробці методу уточнення коефіцієнта відносної 

довговічності для об'єктів з низькими границями витривалості. У спільній статті [9] 

здобувач запропонувала спосіб оцінки систематичної похибки коефіцієнта відносної 

довговічності. В роботі [10] здобувач провела аналіз способів відновлення суднових 

гребних валів. В роботі [11] внесок здобувача полягає в технічній експертизі 
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руйнування гребного валу. У спільній статті [14] здобувачем проведено аналіз 

вибору матеріалу для деталей, що піддаються циклічним навантаженням. У статті 

[15] здобувачем запропоновано використовувати довговічність до руйнування як 

основний критерій втомної міцності поряд з границею витривалості. У статті [16] 

здобувачем проведено розрахунок коефіцієнта запасу втомної міцності валів в 

імовірнісному аспекті. У спільній роботі [17] здобувачем проведена перевірка 

методу прискореної оцінки довговічності моделей суднових гребних валів за 

результатами експерименту. У статті [18] здобувач запропонувала метод уточнення 

коефіцієнта відносної довговічності. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення й результати 

дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивні відгуки 

на: 

- I міжнародній науково-практичної конференції «Європейська наука ХХІ 

століття: Стратегія і перспективи розвитку – 2006» (м. Дніпропетровськ, 2006); 

- VІ міжнародній науково-практичної конференції «Сучасні порти – 

проблеми та рішення» (м. Іллічівськ, 2014); 

- І, ІІ міжнародних науково-технічної конференціях «Перспективні 

технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини» (м. 

Одеса, 2018, 2019); 

- міжнародній науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті 

професорів Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С. (Одеса-Стамбул-Одеса, 2019). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 19 

наукових роботах. З них: 11 робіт – у спеціалізованих виданнях, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України; 1 робота – у науковому виданні, яке входить 

до переліку міжнародної наукометричної бази SCOPUS; 7 робіт – в збірниках 

наукових праць, виданих за матеріалами міжнародних науково-практичних 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, 

висновків, списку використаних джерел, який містить 117 найменувань, 6 додатків. 

Основну частину роботи доповнено 25 таблицями, ілюстровано 43 рисунками. 

Загальний обсяг роботи складає 163 с., в тому числі 141 с. основного тексту, 12 с. 

списку використаних джерел, 22 с. таблиць і рисунків, що займають площу 

сторінки, 9 с. додатків. 
 

 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовані цілі та 

завдання дослідження, визначено об'єкт, предмет і методи дослідження, відображена 

наукова новизна отриманих результатів, їх практичне значення та особистий внесок 

здобувача. Також розглянуто зв'язок з науковими програмами, планами, темами, 

наведена інформація про публікації та апробацію результатів досліджень, його 

структура і обсяг. 

У першому розділі «Огляд та аналіз способів відновлення і методів 

визначення характеристик опору втомі відновлених суднових гребних валів» був 

проведений огляд сучасних методів відновлення і оперативних методів випробувань 
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на опір втомі з метою відпрацювання технологій відновлення цих вузлів. В рамках 

проведеного огляду було визначено основні види пошкоджень суднових гребних 

валів і способи захисту їх від корозії. Також були розглянуті питання підвищення 

характеристик опору втомі конструктивними і технологічними методами, дана 

експериментальна їх оцінка, включаючи прискорені методи випробувань. 

Проведений аналіз дозволив визначити актуальні завдання дослідження і 

зробити наступні висновки. 

Суднові гребні вали є відповідальними і дорогими деталями. У 

судноремонтному виробництві з економічної точки зору їх доцільно відновлювати. 

Гребні вали в процесі експлуатації підлягають циклічному навантажуванню. В 

результаті тертя в дейдвудних підшипниках відбувається зношування посадочних 

поверхонь. Через незрівноваженість мас ці вали також додатково навантажуються 

напруженнями, викликаним крутильними коливаннями. Крім перерахованих 

факторів, на опір втомі суднового гребного валу впливає фреттинг-корозія. Вона 

спостерігається в місцях посадки маточини гребного гвинта на вал, а також в місцях 

посадки облицювань. В результаті цього впливу на контактній поверхні 

утворюються втомні тріщини. В деяких випадках, крім перерахованих впливів, на 

гребний вал можуть діяти ударні навантаження, що також впливає на його втомну 

міцність. 

Досвід експлуатації показує, що руйнування гребних валів як нових, так і 

відновлених відбувається в межах 88 10541052  ,,  циклів, що значно перевищує 

стандартну базу випробувань на опір втомі (107 циклів). 

Основною причиною зниження показників опору втомі відновлених гребних 

валів вважають зварювальні дефекти, зокрема шлакові включення і гарячі тріщини. 

Їх руйнування починається під наплавленим шаром. Вплив зварювальних дефектів 

проявляється в більшій мірі, коли вони сконцентровані в місцях розтягуючих 

напружень, і, навпаки, знижується, коли дефекти локалізовані в зоні стискання. 

Найбільш ефективним способом підвищення характеристик опору втомі 

відновлених гребних валів є поверхневе пластичне деформування наплавленого 

шару для створення в ньому залишкових стискаючих напружень. Підвищити втомну 

міцність з'єднання гребний вал - гвинт можна також конструктивними методами, 

наприклад, за рахунок застосування маточини гвинта зі змінною жорсткістю. 

Експериментальну оцінку характеристик опору втомі відновлених гребних 

валів здійснюють на моделях, навантажуючи їх симетричним вигином з обертанням. 

Для оперативної оцінки характеристик опору втомі відновлених гребних валів 

раціонально використовувати скорочені випробування моделей (прискорені 

методи). Ці методи повинні базуватися на використанні сталої характеристики 

опору втомі, що забезпечує надійну оцінку різних способів відновлення. 

У другому розділі «Розробка методу проведення порівняльних випробувань 

на опір втомі моделей відновлених суднових гребних валів» був проведений 

порівняльний аналіз оцінки опору втомі моделей гребних валів за їх границями 

витривалості і довговічностями до руйнування. Розроблено метод порівняльних 

випробувань моделей суднових гребних валів на основі використання коефіцієнта 

відносної довговічності. Було запропоновано рішення щодо уточнення даного 
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коефіцієнта. Для випадку відсутності загального діапазону напружень для 

порівнюваних моделей в багатоцикловій області була запропонована залежність для 

визначення границі витривалості за коефіцієнтом відносної довговічності. Оскільки 

термін «коефіцієнт відносної довговічності» був введений вперше, то одним з 

питань розділу було питання про його визначення і фізичний зміст. 

Порівняння втомної міцності моделей відновлених суднових гребних валів за 

їх границями витривалості і довговічностями до руйнування було проведено для 

двох основних рівнянь, що описують похилу ділянку кривої втоми: степеневого і 

Вейбулла. На рисунках 1, 2, 3 і 4 представлені залежності осереднених додатних, 

від’ємних і сумарних відхилень довговічності до руйнування N  в залежності від 

границі витривалості R , а також сумарні відхилення довговічності до руйнування 

 N  в залежності від рівня напружень ( R  ) для даних рівнянь. Вони були 

визначені розрахунковим шляхом на основі кореляційних залежностей між 

границею витривалості і параметрами похилої ділянки кривої втоми. 

 

 
 

Рисунок 1 – Залежності N від границі витривалості R  для додатних (1),  

від’ємних (2) і сумарних (3) відхилень довговічності до руйнування, знайдених за 

степеневим рівнянням 
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Рисунок 2 – Залежності N від границі витривалості R  для додатних (1),  

від’ємних (2) і сумарних (3) відхилень довговічності до руйнування, знайдених за 

рівнянням Вейбулла 

 

 

 
Рисунок 3 – Залежності 




N
 від рівня напружень ( R  ) для сумарних відхилень 

довговічності до руйнування N , знайдених за степеневим рівнянням для 

середнєймовірних значень границь витривалості, які дорівнюють: 1 – 100 МПа;  

2 – 200 МПа; 3 – 300 МПа; 4 – 400 МПа; 5 – 500 МПа 
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Рисунок 4 – Залежності 




N
 від рівня напружень ( R  ) для сумарних відхилень 

довговічності до руйнування N , знайдених за рівнянням Вейбулла для 

середнєймовірних значень границь витривалості, які дорівнюють: 1 – 100 МПа;  

2 – 200 МПа; 3 – 300 МПа; 4 – 400 МПа; 5 – 500 МПа 

 

З наведених вище графіків видно, що незалежно від моделі кривої втоми і 

виду кореляційних зв'язків між параметрами похилої ділянки кривої втоми і 

границею витривалості, середні відхилення додатних і від’ємних довговічностей 
N

  

зростають зі збільшенням границі витривалості. При цьому від’ємні відхилення за 

абсолютною величиною помітно менші додатних. Це обумовлено тим, що 

параметри середнєймовірних кривих втоми були визначені за допомогою методу 

найменших квадратів в логарифмічних координатах lgNlg   і )lg(Nlg R  , які є 

нерівномірними. 

Середні значення відхилень довговічності N  дають загальну картину їх 

залежності від границі витривалості для двох розглянутих моделей кривої втоми, 

проте це є недостатнім для загальної оцінки відхилень величин N . Необхідно також 

мати картину зміни N  за рівнями напружень. Для цього були побудовані залежності 

сумарних відхилень довговічності до руйнування N  від різниці напружень 

)( R  , які представлені на рис. 3 і 4. У всіх розглянутих випадках проглядається 

тенденція зменшення розмаху варіювання довговічностей при переході від низьких 

рівнів напружень до вищих, що узгоджується з експериментальними результатами. 

Розрахунки величин N  виконані для значень границь витривалості 

RRR ,   120 . Дана величина вважається максимально допустимою похибкою для 

методів прискореного визначення границі витривалості, і, крім того, приблизно в 

цьому ж діапазоні значень зазвичай спостерігається розсіювання величин R  при 
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проведенні випробувань на опір втомі багатьох деталей, в тому числі моделей 

відновлених гребних валів. 

Границі витривалості гребних валів після відновлення, як правило, не 

перевищують 200 МПа, тому проведене дослідження в діапазоні значень 

R 100…500 МПа виконано з великим запасом, проте, з точки зору перспективи 

воно може бути використано і для інших деталей, границі витривалості яких вище 

200 МПа. 

Розробка методу оперативної оцінки характеристик опору втомі заснована на 

припущенні про те, що криві втоми для двох порівнюваних видів моделей гребних 

валів в логарифмічних координатах, відновлених за різними технологіями (умовно 

назвемо їх: технологія № 1 і технологія № 2) (рис. 5) перетинаються в одній точці на 

осі ординат. На даній схемі як допоміжна інформація позначені точки b , c , d , e  з 

координатами відповідно ( 112 lgNlg  ), ( 222 lgNlg  ), ( 221 lgNlg  ), ( 111 lgNlg  ), що 

імітують результати випробувань моделей відновлених гребних валів на двох рівнях 

напружень. Дана схема передбачає, що похилі ділянки кривих втоми мають 

загальний діапазон напружень в області багатоциклової втоми. 

Зі схеми випливає, що коефіцієнт відносної довговічності k  можна виразити у 

вигляді такої пропорції 
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 .                      (1) 

 

При побудові схеми і виведення залежності (1) було зроблено припущення про 

те, що обидві криві перетинають вісь ординат в одній точці з координатами ( dlg; 0 ) 

(рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема взаємного розташування кривих втоми моделей  

суднових гребних валів в координатах Nlglg  , відновлених за умовними  

технологіями № 1 і № 2 
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Це припущення вносить відповідну похибку в сам метод. На рис. 6 показана 

область перетинів похилих ділянок розрахункових кривих втоми крайнє праве 

значення якої відповідає абсцисі maxNlg . Вони побудовані за допомогою 

кореляційних залежностей між параметрами цих ділянок і границею витривалості. 

 

 
 

Рисунок 6 – Сімейство похилих ділянок кривих втоми в координатах lgNlg   для 

діапазону значень границі витривалості 100 ÷ 500 МПа 

 

З урахуванням даної поправки коефіцієнт відносної довговічності може бути 

визначений за такою залежністю 

.
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21                                                      (2) 

В цій формулі значення 1Nlg  і 2Nlg  відносяться до моделей гребних валів, 

відновлених за умовними технологіям № 1 і № 2.  

Значення Nlg  виразимо через параметри степеневого рівняння кривої втоми 

Cm  і CC . 
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                                                  (3) 

З урахуванням формули (3) залежність (2) приймає вигляд 
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                                                (4) 

Залежність (4) передбачає, що параметри похилих ділянок 1Cm , 2Cm , 1CC  і 2CC  

відомі. Однак, в разі порівняльних випробувань моделей гребних валів ці параметри 

відомі тільки для моделей, щодо яких здійснюється співставлення характеристик 

опору втомі. Іншими словами відомими є тільки параметри 2Cm  і 2CC . 
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Рисунок 7 – Схема до визначення параметрів 1Cm  і 1CC  зміщеної кривої втоми для 

моделей відновленого гребного валу 

 

Визначення параметрів 1Cm  і 1CC  можна вирішити шляхом поєднання вихідної 

середнєймовірної кривої втоми з положенням випробуваної моделі, переміщаючи її 

паралельно самій собі (вгору або вниз) уздовж осі ординат в звичайних координатах 

N , як це показано на схемі (рис. 7).  

Для обґрунтування припущення про можливість еквідистантного переміщення 

експериментальних точок звернемося до зв'язків між параметрами похилої ділянки 

кривої втоми, вираженої степеневим рівнянням, і границею витривалості. На 

підставі цих зв'язків був проведений розрахунок параметрів степеневого рівняння 

С
m  і 

С
C , а параметри 

С
m  і 

С
C  визначали для зміщеної кривої втоми методом 

найменших квадратів (табл. 1). В цій же таблиці приведені значення відхилень цих 

параметрів 
m

  і 
C

 . Вони свідчать про те, що нахил кривих втоми пов'язаний, в 

основному, з логарифмічною системою координат. У звичайних же координатах 

сімейства кривих втоми з різними границями витривалості можна вважати 

еквідистантними. 
 

Таблиця 1 – Розрахункові значення параметрів 
С

m , 
С

m  
С

C  і 
С

C  та їх відносних 

похибок 
m

  і 
C

  

R , МПа 50 100 200 300 400 500 

Сm  2,75 4,10 6,80 9,50 12,20 14,90 

Сm  2,79 4,15 6,80 9,41 12,00 14,62 

m , % 1,4 1,2 0 -1,0 -1,6 -1,9 

СC  10,60 14,42 22,14 30,18 38,49 47,03 

СC  11,39 14,85 22,14 29,77 37,70 45,91 

C , % 7,5 3,0 0 -1,4 -2,1 -2,4 
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Для відновлених моделей суднових гребних валів, границі витривалості яких 

знаходяться в інтервалі 100…200 МПа, ці похибки не перевищують 3%, що є 

прийнятним для інженерних розрахунків. 

Для випадку відсутності загального діапазону напружень в багатоциклової 

області було отримано рівняння для визначення границі витривалості R  моделей 

відновлених суднових гребних валів за коефіцієнтом відносної довговічності k  у 

вигляді 
 

C

GGC

m

NlgNlgNlgkC

R







 10 ,                                             (5) 

де GNlg  – абсциса точки перелому кривої втоми, вираженої степеневим рівнянням. 

Коефіцієнту відносної довговічності k , як поняттю, в дисертації вперше дано 

визначення і вказані межі його зміни. Він дозволяє: по-перше, проводити 

порівняння втомної міцності відновлених гребних валів безпосередньо, порівнюючи 

відповідні значення k ; по-друге, він дає можливість визначати довговічності 

відновлених гребних валів на будь-якому рівні напружень, включаючи і ті, на яких 

випробування не проводилися; по-третє, при відсутності загального діапазону 

напружень у порівнюваних моделей гребних валів він дозволяє знаходити і 

порівнювати їх границі витривалості. 

У третьому розділі «Оцінка точності методу визначення характеристик опору 

втомі моделей гребних валів» було досліджено вплив вибору рівняння кривої втоми 

на точність оцінки коефіцієнта відносної довговічності. Крім того проведено аналіз і 

дана оцінка систематичної і випадкової похибок його визначення залежно від рівня 

напружень і границі витривалості. Це дало можливість оцінити сумарну похибку 

визначення даного коефіцієнта, а в підсумку – точність самого методу. 

Коефіцієнт відносної довговічності, будучи безрозмірною величиною, 

визначається за двома експериментальним результатами, отриманими в ході 

випробувань моделей гребних валів ( 1lg N  і 2lg N ). При цьому припускають, що 

похилі ділянки кривих втоми підпорядковані степеневому рівнянню. Між тим, 

значення 


k  в значній мірі залежить від вибору моделі кривої втоми. У зв'язку з цим 

в якості рівнянь похилої ділянки кривої втоми були розглянуті три найбільш 

поширені моделі: степенева, показникова, а також Вейбулла. Для кожної моделі 

кривої втоми були визначені відповідні значення коефіцієнта k  і обчислені 

систематичні похибки 


 k . При розрахунку цих величин були використані 

кореляційні залежності між параметрами їх похилих ділянок і границею 

витривалості. Розрахунки були проведені для двох значень границі витривалості, які 

відповідають крайнім границям діапазону ( R = 100 МПа і R = 200 МПа), що є 

характерним для моделей гребних валів.  

Розрахункові значення похибок визначення коефіцієнта відносної 

довговічності в залежності від рівня напружень для трьох розглянутих рівнянь 

кривої втоми й границі витривалості, що дорівнює 100 МПа представлені на рис. 8. 

Для випадку коли 200R МПа дані залежності носять аналогічний характер.  

 



14 

 

 
 

Рисунок 8 – Похибки визначення коефіцієнта відносної довговічності, обумовлені 

вибором моделі кривої втоми (для значень R  = 100 МПа):  

1 – степеневе рівняння; 2 – показникове рівняння; 3 – рівняння Вейбулла 

 

Показникове і степеневе рівняння кривої втоми приблизно в рівній мірі 

можуть бути використані для визначення коефіцієнта k . 

Використання рівняння Вейбулла не тільки призводить до великих 

погрішностей його визначення, але також ускладнює реалізацію запропонованого 

методу. 

На рисунку 9 показані залежності модуля максимальної і середньої 

систематичної похибки коефіцієнта відносної довговічності k  від циклічної міцності 

об'єктів (в даному випадку від границі витривалості). Графіки ілюструють, що 

систематична похибка визначення коефіцієнта відносної довговічності k  має 

тенденцію до зменшення зі збільшенням границі витривалості до 400 МПа, а потім 

незначно зростає. Максимальне її значення не перевищує 12% і відповідає 

найнижчому з прийнятих значень границі витривалості ( R  = 100 МПа). 

На рисунку 10 проілюстровані розрахунки відносних відхилень коефіцієнта 

відносної довговічності в залежності від різниці напружень R  , показано, що 

похибка цього коефіцієнта змінюється стрибкоподібно, приймаючи як додатні, так і 

від’ємні значення. При цьому максимальні значення похибки коефіцієнта відносної 

довговічності k  найбільше змінюються на границях інтервалу напружень R  . У 

середній же частині цього інтервалу її величина не перевищує 5 %, що є прийнятним 

для інженерних розрахунків. 
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Рисунок 9 – Залежність модуля максимальної (крива 1) і середньої (крива 2) 

систематичної похибки коефіцієнта відносної довговічності k   

від рівня міцності об’єктів R  

 

 
Рисунок 10 – Залежності похибки визначення коефіцієнта k  від різниці напружень 

R   для значень границі витривалості 100, 200, 300, 400, 500 МПа 

 

Випадкова похибка оцінки коефіцієнта k  визначалася побічно за величинами 

довговічностей до руйнування в залежності від кількості випробуваних моделей і 

,%


k  

,%


k  

МПаR 100  
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максимальної відносної похибки, яка приймалася в якості допуску оцінки 

відхилення цих довговічностей. 

Порівняння довговічностей нових і відновлених суднових гребних валів 

передбачає наявність вихідної кривої втоми нових моделей. Для її побудови 

рекомендовано випробувати до руйнування по 4 -5 моделей на кожному з 4 - 5 

рівнів напружень. При цьому втомну міцність моделей відновлених суднових 

гребних валів, згідно з розробленим методом, можна оцінити, провівши 

випробування усього однієї моделі. При вирішенні даного завдання в статистичній 

постановці, кількість моделей необхідно збільшити в залежності від необхідної 

точності. 

У четвертому розділі «Перевірка розробленого методу оцінки довговічності 

моделей відновлених суднових гребних валів» вирішена задача планування 

експерименту, наведена схема і опис експериментальної установки для проведення 

випробувань і здійснена перевірка методу на стандартних лабораторних зразках і 

моделях відновлених суднових гребних валів, результати випробувань яких взяті з 

літературних джерел. 

Перевірку розробленого методу спочатку проводили на стандартних 

лабораторних зразках (гладких і з надрізом), а потім на моделях відновлених 

гребних валів з облицюванням (рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Моделі гребних валів з облицюванням: А – кільцеве наплавлення;  

Б – суцільне наплавлення стрічкою 08 кп;  В – гладка модель з насадкою;  

Г – кільцеве наплавлення дротом Св-06Х19Н9Т 
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Конструкція таких моделей дала можливість оцінити спільний вплив 

наплавлення і облицювання на їх довговічність до руйнування. При випробуванні 

моделей з кільцевими наплавленнями (А і Г) руйнування найчастіше відбувалися на 

відстані 10-15 мм від торця насадки. Руйнування моделей типу Б відбувалося на 

початку або в кінці наплавлення. Моделі типу Г руйнувалися у торця насадки. 

Руйнування валу у кормовому зрізі облицювання спостерігалися вкрай рідко (в 2 % 

випадків). 

Необхідність перевірки методу на зразках була продиктована тим, що при їх 

виготовленні дуже жорстко витримують технологію обробки і подальшого 

гартування. Це істотно знижує розсіювання експериментальних результатів і дає 

можливість максимально виключити випадкову складову похибки методу. Зразки на 

відміну від моделей суднових гребних валів не мали наплавленого шару. Такий 

підхід допустимо і виправдано, оскільки, по-перше, він дає можливість оцінити 

точність запропонованого методу при мінімальних матеріальних витратах і, по-

друге, дозволяє перенести результати експерименту на відновлені гребні вали. 

Обробку результатів експерименту проводили в такій послідовності. Спочатку 

визначали довговічності N  і N   (без урахування і з урахуванням уточненого 

значення коефіцієнта k  відповідно) за залежностями (1) і (2). Потім знаходили 

величину уточнення логарифму довговічності до руйнування Nlg  за формулою 

100
lg

lglg
lg 






N

NN
N .                                                    (6) 

Результати розрахунку значень Nlg  в залежності від номера рівня напружень, 

для зразків і моделей відновлених суднових гребних валів представлені на рис. 12 і 

13 відповідно.  

 
Рисунок 12 – Залежності похибки Nlg  від номера рівня напружень:  

1 – сталь 45, I тип; 2 – сталь 45, II тип; 3 – сталь 45, IV тип;  

4 – сталь 40Х, I тип; 5 – сталь 40Х, III тип; 6 – сталь 40Х, IV тип 
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Рисунок 13 – Залежності похибки Nlg  від номера рівня напружень: 1 – кільцеве 

наплавлення стрічкою зі сталі 08кп; 2 – суцільне наплавлення стрічкою зі сталі 08кп; 

3 – кільцеве наплавлення дротом Св-06Х19Н9Т 

 

Таким чином, розроблений метод дозволяє уточнити значення логарифма 

довговічності до руйнування за рахунок використання уточненого коефіцієнта 


k . 

Це уточнення, як для стандартних лабораторних зразків, так і для моделей 

відновлених суднових гребних валів сягає майже 8%. Воно, як випливає з формули 

(6) може бути як додатним, так і від’ємним, залежно від співвідношення величин N  

і N  . 

 

ВИСНОВКИ 
 

В результаті проведеного дисертаційного дослідження вирішена задача 

оперативної оцінки довговічності відновлених суднових гребних валів при 

відпрацюванні технологій їх ремонту. Її рішення базується на використанні 

уточненого коефіцієнта відносної довговічності. 

Головні висновки, наукові та практичні результати роботи: 

1. На основі використання кореляційних залежностей між границею 

витривалості і параметрами похилої ділянки кривої втоми, обґрунтована можливість 

використання довговічності до руйнування як характеристики при оперативному 

порівняльному оцінюванні втомної міцності моделей відновлених суднових гребних 

валів. Показано, що чутливість цієї характеристики в порівнянні з границею 

витривалості приблизно на порядок вище. Обґрунтовано використання коефіцієнту 

відносної довговічності для оперативної оцінки опору втомі моделей відновлених 

суднових гребних валів. 

2. Запропоновано і обґрунтовано принцип уточнення коефіцієнта відносної 

довговічності на основі використання кореляційних залежностей між параметрами 
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похилої ділянки кривої втоми і границею витривалості. Його уточнення, згідно з 

розрахунками, склало приблизно 10%. 

3. Розроблено метод оперативної порівняльної оцінки опору втомі моделей 

відновлених суднових гребних валів на основі використання уточненого значення 

коефіцієнта відносної довговічності. Показано, що при відсутності загального 

діапазону напружень у порівнюваних моделей цей коефіцієнт дозволяє визначати їх 

границі витривалості. Метод є прискореним і дозволяє економити час експерименту 

до 10 разів (у порівнянні з традиційним). При цьому мінімальна кількість моделей 

може дорівнювати одній. На основі результатів дисертаційного дослідження 

складена конкретна методика визначення характеристик опору втомі для 

впровадження у виробництво. 

4. Проведено оцінку точності розробленого методу з урахуванням впливу 

вибору рівняння кривої втоми, рівня напружень, а також випадкової і систематичної 

похибок визначення коефіцієнта відносної довговічності. 

5. Проведена перевірка точності розробленого методу на стандартних 

лабораторних зразках і моделях відновлених суднових гребних валів за наведеними 

в літературних джерелах результатами випробувань. При цьому як для зразків, так і 

для моделей точність оцінки логарифма довговічності до руйнування вдалося 

підвищити до 8% (за рахунок уточнення коефіцієнта відносної довговічності). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кононова О.М. Метод оперативної оцінки опору втомі відновлених 

суднових гребних валів. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Одеський 

національний морський університет, Одеса, 2019. 

У дисертаційній роботі розроблено метод оперативної оцінки опору втомі 

моделей відновлених суднових гребних валів, в межах якого вирішені наступні 

завдання. 

Проведено порівняння двох підходів до оцінки втомної міцності моделей 

відновлених гребних валів: за їх границями витривалості і довговічностями до 

руйнування; 

На основі кореляційних залежностей між границею витривалості і 

параметрами похилої ділянки кривої втоми, вираженої степеневим рівнянням, 

уточнена залежність для визначення коефіцієнта відносної довговічності. Також 

була запропонована залежність для визначення границі витривалості за відомим 

значенням даного коефіцієнта для випадку відсутності загального діапазону 

напружень в багатоцикловій області напружень. 

Проведено аналіз точності методу оперативної оцінки опору втомі моделей 

суднових гребних валів при їх порівняльних випробуваннях. При цьому були 

розглянуті як випадкові чинники, що впливають на точність, так і систематичні; 

Здійснено перевірку розробленого методу на зразках і моделях відновлених 

суднових гребних валів. Аналіз результатів показав, що розроблений метод дозволяє 

проводити оперативну порівняльну оцінку їх довговічностей до руйнування на будь-

якому з рівнів напружень. У порівнянні з аналогами метод дозволяє уточнювати 

величини логарифмів довговічностей до 8%. 
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Результати дослідження становлять методичну основу при проведенні 

порівняльних випробувань моделей відновлених гребних валів для відпрацювання 

технологій їх ремонту. 

Ключові слова: судновий гребний вал, ремонт, моделі, випробування на опір 

втомі. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кононова О.Н. Метод оперативной оценки сопротивления усталости 

восстановленных судовых гребных валов. – Квалификационная научная 

работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание степени кандидата технических наук по 

специальности 05.22.20 – Эксплуатация и ремонт средств транспорта. – Одесский 

национальный морской университет, Одесса, 2019. 

В диссертационной работе разработан метод оперативной оценки 

сопротивления усталости моделей восстановленных судовых гребных валов, в 

рамках которого решены следующие задачи. 

Проведено сравнение двух подходов к оценке усталостной прочности моделей 

восстановленных гребных валов: по их пределам выносливости и долговечностям до 

разрушения; 

На основе корреляционных зависимостей между пределом выносливости и 

параметрами наклонного участка кривой усталости, выраженного степенным 

уравнением, уточнена зависимость для определения коэффициента относительной 

долговечности. Также была предложена зависимость для определения предела 

выносливости по известному значению данного коэффициента для случая 

отсутствия общего диапазона напряжений в многоцикловой области напряжений. 

Проведен анализ точности метода оперативной оценки сопротивления 

усталости моделей гребных валов при их сравнительных испытаниях. При этом 

были рассмотрены как случайные факторы, влияющие на точность, так и 

систематические; 

Осуществлена проверка разработанного метода на образцах и моделях 

восстановленных гребных валов. Анализ результатов показал, что разработанный 

метод позволяет производить оперативную сравнительную оценку их 

долговечностей до разрушения на любом из уровней напряжений. По сравнению с 

аналогами, метод позволяет уточнить величины логарифмов этих долговечностей до 

8%. 

Результаты исследования составляют методическую основу при проведении 

сравнительных испытаний моделей восстановленных гребных валов для отработки 

технологий их ремонта.  

Ключевые слова: судовой гребной вал, ремонт, модели, испытания на 

сопротивление усталости. 
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ANOTATION 

 

Kononova O.N. Method for rapid assessment of fatigue strength of restored 

ship propeller shafts. – Qualification scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences (Ph.D.) in the specialty 

05.22.20 - Operation and repair of means of transport. – Odessa National Maritime 

University, Odessa, 2019. 

In the thesis, a method was developed to quickly assess the fatigue resistance of 

models of reconstructed ship propellers, within which the following tasks were solved. 

- a comparison was made of two approaches to assessing the fatigue strength of 

models of restored propeller shafts: according to their endurance limits and durability to 

failure; 

- based on the correlation dependences between the fatigue limit and the parameters 

of the sloping portion of the fatigue curve, expressed by a power equation, the dependence 

for determining the relative durability coefficient is refined. A correlation was also 

proposed for determining the endurance limit from the known value of this coefficient for 

the case of the absence of a common stress range in the high-cycle stress region. 

- analysis of the accuracy of the method of rapid assessment of the fatigue resistance 

of models of propeller shafts during their comparative tests. At the same time, both 

random factors affecting accuracy and systematic factors were considered; 

- the developed method was tested on samples and models of restored propeller 

shafts. Analysis of the results showed that the developed method allows for the operational 

comparative assessment of durability to failure at any of the stress levels, compared with 

analogs, the method allows us to clarify the shafts jf these logarithms ; durability up 8%. 

The results of the study constitute a methodological basis for conducting 

comparative tests of models of restored propeller shafts for testing the technologies for 

their repair. 

Key words: ship propeller shaft, repair, models, tests for fatigue resistance. 

 


