ДЕТАЛІ МАШИН
Основні поняття і визначення.
Предмет курсу деталі машин – вивчення конструкцій і
розрахунок деталей загального призначення.
Машини і механізми складаються з окремих деталей, з яких
можна виділити такі, що є майже в усіх машинах (болти, гайки,
вали, зубчасті колеса, шпонки тощо). Це деталі загального
призначення.
Деталлю називається виріб, виготовлений з однорідного за
назвою і маркою матеріалу без застосування складальних
операцій.
Вузол (складальна одиниця) – сукупність спільно працюючих
деталей, які з'єднані складальними операціями.

Машина - сукупність спільно працюючих складальних
одиниць.

Основні вимоги, що ставляться до машин та їх деталей.
Досконалість конструкції деталей машин оцінюють за їх
роботоздатністю і економічністю.
Роботоздатність виробу забезпечується його надійністю, тобто
властивістю виконувати задані функції, зберігаючи задані
експлуатаційні показники протягом потрібного проміжку часу.
Основні критерії роботоздатності: міцність,
зносостійкість (стійкість проти спрацювання).

жорсткість,

Міцність - головний критерій роботоздатності, здатність деталі
опиратися навантаженню, не руйнуючись.
У розрахунках на міцність важливу увагу приділяють вибору
допустимих напружень і вибору коефіцієнтів запасу міцності.
Жорсткість деталей — це їх здатність чинити опір зміні форми
і розмірів під дією навантажень.
Зносостійкість – здатність матеріалу деталі опиратися
стиранню поверхні.

Економічність
виробів
визначається
їх
вартістю
й
експлуатаційними витратами.
Основні вимоги до деталі: найменша витрата матеріалу,
застосування
оптимальних
матеріалів,
технологічність
конструкції, високий механічний ККД, найменші габаритні
розміри, відповідність стандартам і малі затрати під час
експлуатації.
Матеріали для виготовлення деталей машин.
Критерії вибору матеріалу деталі:
1) забезпечення міцності і жорсткості при мінімальній масі;
2) відповідність матеріалу умовам експлуатації (наприклад,
його антифрикційні властивості, теплостійкість, стійкість проти
спрацювання тощо);
3) вартість і доступність матеріалу;
4) відповідність технологічних властивостей матеріалу
способу виготовлення деталі (придатність для штампування,
зварюваність, ливарні властивості, оброблюваність на
верстатах і ін.).

Деталі машин виготовляють з металевих і неметалевих
матеріалів.
Метали в машинобудуванні поділяються на чорні і кольорові.
Чорні метали (85-90% усіх деталей) - чавуни і сталі.
Чавун - залізовуглецевий сплав із вмістом вуглецю понад 2%
та наявністю невеликої кількості домішок: кремнію, марганцю,
фосфору, сірки…
Сірий чавун — поширений ливарний матеріал, який
застосовують у машинобудуванні. З нього виливають різні
корпусні деталі, кронштейни, маховики, шківи, важелі тощо.
Марки сірого чавуну: СЧ10, СЧ15,..СЧ25… т.ін.
Сталь - залізовуглецевий сплав із вмістом вуглецю до 2%.
Конструкційні сталі: сталі вуглецеві звичайної якості, вуглецеві
якісні, леговані.
Вуглецеві сталі звичайної якості, як найдешевші широко
використовують для виготовлення ферм, рам, валиків, болтів,
гайок, тощо.

Маркування: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст5, Ст6.

Якісні вуглецеві сталі використовують для виготовлення валів
та осей, важелів, траверс, зубчастих коліста ін.
Маркування: сталі 10, 15, 20, 25 і т.д., а також 20Г, 30Г, 40Г, 50Г..
З легованих сталей виготовляють особливо важливі деталі
машин, до яких ставлять підвищені вимоги щодо міцності,
жароміцності тощо.
Маркування: сталі 30Х, 30ХРА, 45Х, 40ХН, 50ХН, 20ХН2М,
30ХН2МА,...
30ХН2МА – 0,30% вуглецю, хром та нікель менше 1%, 2%
молібдену, високоякісна.
Кольорові метали поділяють на сплави міді (бронзи, латуні,
бабіти) і легкі сплави (сплави алюмінію і магнію).
Бронзи (сплав міді з оловом, свинцем, залізом або алюмінієм)
використовують як антифрикційний матеріал, що добре
працює в умовах механічного спрацювання, наприклад, для
виготовлення вкладишів підшипників і вінців черв'ячних коліс.

Латунь – сплав міді із цинком, який має добрі ливарні
властивості, легко штампується і обробляється на верстатах.

Бабіт – сплав міді, олова, свинцю і сурми. Цей матеріал має
високі антифрикційні властивості.
Легкі сплави — сплави алюмінію, магнію або титану. Мають
добрі ливарні властивості, малу питому вагу й легко
обробляються.
Неметалеві матеріали: гума, шкіра, азбест, металокераміка,
пластмаси.
Заміна металів пластмасами значно зменшує трудомісткість і
вартість машинобудівної продукції.
Із пластмас виготовляють різні порівняно малонавантажувані
деталі: корпуси, зубчасті колеса, шківи, вкладиші підшипників,
втулки, маховички, рукоятки.

Чорні метали
Переваги:
•міцність,
•жорсткість,
•дешевизна,
•технологічність
(добре обробляються).
Недоліки:
•висока питома щільність,
•Низька корозійна стійкість.
Кольорові метали
Переваги:
•антифрикційність,
•антикорозійність,
•легкість,
•висока технологічність.
Недоліки:
висока вартість

Полімери
Переваги:
•легкість, міцність,
•пружність,
•ізоляційні властивості,
•антифрикційність,
•антикорозійність,
•висока технологічність
Недоліки:
•низькі механічні властивості
•низька термічна міцність.

З'ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН.
Під з'єднаннями у машинобудуванні розуміють кріпильні
деталі (заклепки, гвинти тощо) і прилеглі частини з'єднуваних
деталей, форма яких підпорядковується завданню з'єднання.
З'єднання призначені для передавання певного навантаження
(сил та моментів) між з'єднуваними деталями і виконання
інших додаткових функцій (наприклад, забезпечення
герметичності).
З'ЄДНАННЯ
Рознімні

Нерознімні

нарізні

зварні

шпонкові

заклепкові

шліцьові

паяні

штифтові

клеєні

пресові

Нарізні деталі

3. Шпилька

1. Болт

2. Гвинт

Шліцьове

Нарізні з'єднання.
Нарізними (різьбовими) називають з’єднання, які виконують за
допомогою деталей, що мають різьбу.
Класифікація різі
кріпильна
циліндрична
права
з великим
кроком
зовнішня

ходова
конічна (кріпильноущільнювальна)

ліва
з малим
кроком
внутрішня

Усі геометричні параметри різі стандартизовані:

Р

a

d (D) – зовнішній,

d

d2

d1

d2 (D2)– середній,
d1 (D1)– внутрішній діаметр,
Р – крок різі,
α – кут профілю.
Кріпильні різьби: метричні (𝛼=60∘), трубні (𝛼=55∘), та круглі
(𝛼=30∘).
Метрична різь забезпечує найбільше тертя і є основною
кріпильною різзю.
Трубна різь – це дюймова різь з малим кроком,
використовується для з'єднань труб і арматури трубопроводів.
Кругла різь доцільна при динамічних навантаженнях (відбійні
молотки), для часто загвинчуваних та відгвинчуваних у
забруднених середовищах деталях (пожежна арматура), на
тонкостінних деталях (цоколі лампочок).

1.Болт

Основні типи кріпильних виробів.
2.Гвинт
3.Шпилька
гайка

шайба
гайка
У кріпильних виробах використовують переважно метричну
різьбу.
Основні геометричні параметри різьб регламентовані
стандартами.
Метричні різьби бувають з нормальним або малим кроком.
Крок різі (P) - відстань між однойменними сторонами двох
сусідніх витків, виміряна вздовж осі.
Наприклад, для різьби d = 20 мм: Р =2 мм – нормальний
крок, Р = 1,5; 1,0; 0,75 і 0,5 мм - малі (мілкі) кроки.

Матеріали кріпильних деталей.
Використовується переважно сталі:
вуглецеві звичайної
якості, вуглецеві якісні, леговані.
В залежності від механічних властивостей матеріалу болти,
гвинти та шпильки поділяють на 11 класів міцності;
гайки – на 7.
Клас міцності визначається двома числами, розділених
крапкою, наприклад: 4.6 або 10.9.
Тут, для болта класу міцності 4.6:
 в  4 100  400 МПа - гарантована границя міцності;
 Т  4  6 10  240 МПа - гарантована границя текучості.
Найменший клас міцності - 3.6; найвищий – 14.9.
Приклад позначення болта.
Болт М12  60.58 ГОСТ 7798  70 :
М – метрична різьба, 12 – зовнішній діаметр різі, з основним
кроком (який не вказується), 60 – довжина стрижня болта в мм,
5.8 - клас міцності.

Розрахунки різьбових з’єднань на міцність
З точки зору міцності найбільш небезпечними є деталі із
зовнішньою різьбою (болти, гвинти, шпильки).
В залежності від конструкції та прикладеного навантаження
розглядається три типові розрахункові схеми.
1. Зовнішня сила прикладена вздовж осі болта.
Попереднє затягування болта відсутнє.

Кріплення вантажної петлі. У цьому з’єднанні
болт не має попередньої затяжки (між
деталями є зазор).
Такий болт розраховують за напруженнями
розтягу.
Небезпечним вважається внутрішній діаметр
різьби d1.
4F
 р  2   p
(57)
d1

Діаметр d1 вибирають з довідника або розраховують за
формулою:
d1  d  1,082532 p
2. Зовнішня сила зсуває стик.
Лінія дії сили перпендикулярна до осі болта.
Конструктивно можливі два варіанти:
2.1. Встановлення болта з зазором.
Для
забезпечення
нерухомості
з’єднання болт потрібно затягнути
так, щоб сила тертя між листами
перебільшувала зовнішню силу на
30…50%.

Додатково в тілі болта, окрім напружень розтягу від сили
затягування, виникають залишкові напруження кручення (від
крутного моменту при загвинчуванні). Вони складають
приблизно 30% від напружень розтягу.
Сила затягування:
Fk зс
(58)
Fзат 
;
f i
Умова міцності болта із зазором:
5,2 F  k зс

  p ;
2
d1 f  i

де

k зс  1,3...1,5  коефіцієнт запасу по тертю,
f  коефіцієнт тертя між листами,
d1  d 1,082532 p  внутрішній діаметр,

і  кількість поверхонь тертя.

(59)

2.2. Встановлення болта без зазору.

a

b

с

d

Зовнішня сила F безпосередньо діє на болт і викликає
деформацію зсуву у перерізах a–b і c–d.

Умова міцності на зріз:

 зр

 

4F
 2   зp
d1  i

(60)

3. Зовнішня сила розкриває стик і додатково розтягує
попередньо затягнутий болт.
Fзат Fзов
Приклад: кріплення болтами чи
шпильками фланців або кришок
резервуарів, трубопроводів, циліндрів
тощо, які працюють під тиском.

Fзат

Основна вимога: не повинно бути
зазору під час навантаження (щоб не
розкрився стик).
1. під час затягування з'єднання болт
видовжується, а деталі під болтом
стискаються;

2. Прикладена далі зовнішня осьова сила розтягує додатково
болт, але при цьому зменшується стиск з'єднуваних деталей i
відповідно зменшується сила затягування.
Тому, сумарне навантаження на болт обчислюється із
врахуванням пружних деформацій:

Fрозр  1,3Fзат  Fзов ;

(61)

де   0,15....0,3 - коефіцієнт зовнішнього навантаження при
відсутності пружної прокладки,
  0,3....0,5 - з пружною прокладкою.
Умова міцності болта на розтяг:

р 

4 Fрозр

d

2
1

  p

Допустимі напруження:
на розтяг болта [σ]р =(0,25…0,4) σТ,
на зріз болта [τ]зр = (0,2...0,3) σт ,
на зминання [σзм] = (0,3…0,4) σт ,
де σт – границя текучості матеріалу.

(62)

МЕХАНІЧНІ ПЕРЕДАЧІ
Призначення, класифікація та кінематичні схеми механічних
передач.
Передачами
називають механізми, які служать для
передавання руху (енергії) на відстань від двигуна до робочої
машини.
Схема машинного агрегату

Двигун

Передача

Робоча машина
(виконавчий механізм)

Система контролю
та керування
Приводом (некерованим) називають сукупність двигуна та
передачі.

Привод керований – це двигун, передача і система контролю
та керування.

Основне призначення механічних передач:
1) зниження (редуктор) або підвищення (мультиплікатор)
кутової швидкості обертання;
2) ступінчасте або безступінчасте регулювання швидкості
робочого механізму;
3) зміна напрямку руху або реверсування (реверс – зміна
напрямку руху на зворотний);
4) перетворення
гвинтовий тощо;

обертального

руху

на

поступальний,

5) приведення в дію одним двигуном кількох виконавчих
механізмів.
У сучасних машинах застосовують електричні, механічні,
гідравлічні і пневматичні передачі.
У курсі деталей машин вивчають лише механічні знижувальні
передачі обертального руху.

Механічна знижувальна передача обертального руху має (як
мінімум) два основних вала

1) вхідний (ведучий, швидкохідний);
2) вихідний (ведений, тихохідний).
1 Два вала і посаджені на них
Т1
Р1
деталі, що зв'язані між
собою, утворюють ступінь
ω1
передачі.
ω2
Р2
Т2

2

Головні параметри валів ступеня:
- Р1 , Р2 – потужності на вхідному і вихідному валах;
- ω1 , ω2 – кутові швидкості ведучого і веденого валів;
- Т1 , Т2 – обертальні моменти швидкохідного і тихохідного
валів.
Р1 > Р2 , ω1 > ω2 , Т1 < Т2 , Рі = Ті ωі .

Класифікація механічних передач
передачі зачепленням
а) з безпосереднім контактом
(зубчасті, черв'ячні та ін.)

передачі тертям
а) з безпосереднім контактом
(фрикційні)

б) з проміжним гнучким зв'язком
б) з гнучким зв'язком
(ланцюгові, зубчасто-пасові)
(пасові)
За розміщенням осей валів передачі бувають:
1) з паралельними осями валів (циліндричні зубчасті,
ланцюгові, пасові);
2) з осями, що перетинаються (конічні зубчасті);
3) з мимобіжними осями валів (черв'ячні та ін.).
За характером руху валів розрізняють:
1) прості передачі, в яких осі валів нерухомі у механізмі;
2) планетарні, диференціальні, в яких осі валів
переміщуються у просторі.

Основні параметри передач
Параметри (характеристики): геометричні; кінематичні; силові
та енергетичні.
Геометричні параметри.
1. Геометричні характеристики передач
із безпосереднім контактом:
d1 , d2 – діаметри ведучого
і веденого коліс;
b1 , b2 – ширина коліс ;
а – міжосьова відстань
а = 0,5 ( d2 ± d1 ).

2. Геометричні характеристики передач
із гнучким зв'язком:
L, b – довжина та ширина гнучкої ланки
(паса, ланцюга).

Кінематичні параметри.
- лінійна (колова) швидкість V [м/с];
- кутова швидкість обертання ω [рад/с]:
ω=2V/d;
- частота обертання n [об/хв]:
n = 30 ω / π ;
- передаточне число u окремого ступеня:
u = ω1 / ω2 = n1 / n2 ;

- загальне передаточне число всього привода
n

uпр   ui  u1  u2    un
і 1

де uі – передаточне число окремого і-го ступеня;
n – число ступенів.

Силові параметри.
Силові параметри: сили та моменти.
Т2
- Ft – колова (тангенціальна) сила:
ω2
Ft1 = |Ft2|;
О
2

d2

- Fr – радіальна:
Fr2

Ft2

Fa1

Fa2

- Fa – осьова (паралельно осі колеса):

Ft1

Fr1

Fr1 = |Fr2|;

Fа1 = |Fа2|.

- Моменти обертання: Ті = Ftі· dі / 2 ,
ω1
де і = 1, 2.
T1 Енергетичні параметри.
- потужність на валу Р = Т· ω ;
- коефіцієнт корисної дії (ККД)
ступеня: η = Р2 / Р1, ( Р1 > Р2 ) ;
n
- загальний ККД :  пр  i  1  2    n
О1

d1

і 1

Параметри на вихідному валу:
Рвих = Рвх· ηпр
ωвих = ωвх / uпр

Твих = Твх · ηпр · uпр

Фрикційні передачі
Передачі, в яких рух від одного вала до іншого передається
лише силами тертя, що виникають між робочими поверхнями
обертових котків, називають фрикційними.

Фрикційні передачі за передаваним навантаженням значно
поступаються іншим видам механічних передач.
Рекомендоване передаточне число: u<10.
ККД фрикційної передачі: η = 0,90…0,95.
Широко застосовують фрикційні передачі у варіаторах –
механізмах для безступеневого регулювання кутової
швидкості.

Фрикційні передачі широко застосовують для перетворення
обертового руху в поступальний:
- у всіх наземних транспортних машинах (колесо і рейка або
дорога),
- у металургійній промисловості (прокатні стани).
Основні переваги:
- простота та дешевизна виготовлення деталей передачі;
- плавність та безшумність роботи при високих швидкостях;
- передача запобігає руйнуванню приводного пристрою
(проковзування котків при перевантаженнях);
- існує можливість здійснення безступеневого регулювання
передаточного числа.
Основні недоліки:
- несталість передаточного числа через можливе
проковзування котків;
- потреба застосування спеціальних натискних пристроїв;
- високі навантаження на вали та опори валів передачі;
- небезпека пошкодження котків при їхньому буксуванні.

Пасові передачі
Передача механічного руху, яка здійснюється гнучким зв’язком
за допомогою тертя між пасом і шківом, називається пасовою.
Пасові передачі використовуються в приводах невеликої та
середньої потужності (Р ≤ 50 кВт).
Схема пасової передачі:
𝛾
𝛾
1 - ведучий шків,
𝛼2 2 - ведений шків, 3 – пас,
а – ведуча вітка паса;
b – ведена вітка паса.
γ – кут між вітками;
α1 – кут обхвату ведучого
шківа (α1 = 180º – γ);
α2 – кут обхвату веденого
шківа (α2 = 180º + γ)
Основні переваги:
1. можливість передавати рух між валами, що знаходяться на
значній відстані (до 10м і більше);
2. плавність та безшумність роботи (еластичність паса);
3. простота конструкції, обслуговування в експлуатації.
𝛼1

Основні недоліки передачі:
1. великі габарити (діаметри шківів в 5 разів більші ніж
діаметри зубчатих коліс при однакових умовах);
2. нестабільність передавального відношення через можливе
проковзування;
3. підвищене навантаження валів та їх опор (пов’язано з
необхідністю натягу паса);
4. низька довговічність пасів (1000 – 5000 годин).

- плоский пас

- клиновий пас

- поліклиновий пас

зубчастий пас

Характеристики пасових передач.
Найчастіше використовують передачі з передаточними
числами и≤4, але подеколи до 10.
Швидкість руху пасів у передачах загального призначення не
перевищує 30 м/с, але подеколи до 100 м/c.
ККД пасових передач різних типів: η = 0,90-0,97.
Сили та напруження у вітках пасової передачі.
Для створення умов виникнення сил тертя між
пасом та шківами пас треба встановити на
шківи із деяким попереднім натягом F0.

Тоді напруження попереднього натягу в довільному
поперечному перерізі площі А паса:  0  F0
A
Після прикладення робочого навантаження (обертові
моменти Т1 на ведучому шківі і Т2 на веденому шківі) зусилля
у вітках паса змінюється: у ведучій вітці зусилля збільшується
і стає F1, а у веденій зменшується і стає F2 .

T2
T1

За умовою рівноваги шківа маємо:
або

Т1 =(F1 – F2)·d/2

F1 - F2 = Ft ,

де Ft =2TІ / d1 - колова сила на шківі, або корисне
навантаження паса.
Оскільки

F1+ F2 = 2 F0 ,

Ft
Ft
F1  F0  ; F2  F0  .
то
2
2
Співвідношення сил натягів F1 ведучої та F2 веденої віток під
час роботи передачі (без урахування дії відцентрових сил)
визначають за відомим рівнянням Ейлера:

F1 =F2 · е fα ,
де f - коефіцієнт тертя між пасом і шківом;
α - кут обхвату пасом меншого шківа.
Напруження в п/ п ведучої та веденої віток:
σ1 = σ0 + 0,5 σt ;
σ2 = σ0 – 0,5 σt ,
де σt= Ft /А - напруження в пасі від робочого навантаження
(корисне напруження в пасі).
Додаткові навантаження на пас:
1) зусилля та напруження в пасі від дії відцентрових сил:
додатковий натяг паса від дії відцентрових сил
FV = ρ·АV2
напруження в п/перерізах паса від відцентрових сил:
σV =10-6 ρ ·V2 .
2) напруження згину паса на шківах:
σзг =Еδ/d,
де E - модуль пружності матеріалу паса, δ - товщина паса.
σmax = σ1 + σv + σзг
Сумарне напруження:
σmax = σ0 + 0, 5 σt + σv + σзг .

ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ
Особливості зубчастих передач.
Механізм, призначений для передавання обертового руху за
допомогою зубчастих коліс, що перебувають у зачепленні,
називають зубчастою передачею.
Зубчасті передачі – найпоширеніші передачі в техніці.
Їх використовують у:
а) коробках передач;
б) редукторах – закритих передачах, призначених для
зниження частоти обертання і підвищення обертального
момента на вихідному валу;
в) відкритих передачах (наприклад, лебідки);
г) важко навантажених механізмах для піднімання та
опускання шахтових вагонеток, бурильних труб тощо;
д) годинникових механізмах та приладах, де головне –
точність.
0,001 Вт ≤ P≤ 10 МВт,

V≤150 /с;

η=0,96…0,99

Переваги:
1) висока навантажувальна здатність при малих габаритах;
2) висока надійність;
3) високий ККД (η ≈ 0,97);
4) постійність передаточного числа;
5) малі сили, які діють на вали та підшипники.
Недоліки:
1) високі вимоги до точності виготовлення та монтажу;
2) значна жорсткість, яка не дає змоги компенсувати динамічні
навантаження;
3) шум під час роботи з великими швидкостями;
4) відсутність самозахисту від перевантаження.
Класифікація зубчастих передач.
1)
за
формою
профілю
зубців:
евольвентні
зачеплення, циклоїдні і колові (зачеплення Новікова).
2) за взаємним розміщенням осей валів: з паралельними
осями (циліндричні передачі); з осями, що перетинаються
(конічні передачі); з мимобіжними осями.

Класифікація циліндричних передач.
1

2

3

1 - прямозубі, які використовують при малих швидкостях
(V < 3 м/с) або у відкритих передачах;
2 - косозубі;
3 - шевронні (для великих навантажень).
Переваги евольвентного профілю:
1) малі швидкості ковзання зубців під час кочення зубця по
зубцю, завдяки чому передача має високий ККД;
2) можливість використання стандартних інструментів для
нарізування різного числа зубців;
3) нормальна робота передачі з будь-яким числом зубців
шестерні і колеса завдяки нарізанню зубців зі зміщенням
інструменту щодо заготовки;
4) правильність зачеплення не порушується в разі зміни
міжосьової відстані.

Геометричні параметри зубчастих циліндричних коліс.
Основні діаметри зубчастого колеса:
O2
- ділильні d1 , d2 ;
ω2
da2
d2 N - вершин зубців da1 , da2 ;
df2
- западин зубців df1 , df2.
Міжосьова відстань: aw
pt
aw
Основний закон зачеплення: профілі
Р
зубців двох коліс повинні бути такими,
da1 df1
щоб спільна нормаль NN до них у
N
d1
довільній точці дотикання профілів
O 1 ω1
проходила через полюс зачеплення Р, який ділить міжосьову
відстань 0102 на відрізки, обернено пропорційні кутовим
швидкостям коліс.
ω1/ω2=(РО2) /(РО1 ) = d2/d1= и.

Відстань між однойменними профілями двох сусідніх зубців по
дузі кола називається коловим кроком зубців: pt

𝜋d1=pt z1

d1 

pt



z1 .

m
або

pt



,

т - модуль зубців

m=d/z.
d a  d  2m ;

d f  d  2,5m ;
aw  0,5(d1  d 2 )  0,5m( z1  z 2 ).
u  z 2 z1  d 2 d1  1 2 .

m
або

pt



,

т - модуль зубців

m=d/z.
d a  d  2m ;

d f  d  2,5m ;
aw  0,5(d1  d 2 )  0,5m( z1  z 2 ).
u  z 2 z1  d 2 d1  1 2 .
Кут αw
між лінією зачеплення NN та прямою,
перпендикулярною до міжосьової лінії, називається кутом
зачеплення.
Згідно стандарту αw=20˚.

Виготовлення зубчастих коліс
Зубці коліс виготовляють нарізанням, накатуванням або
литтям.
Для нарізання зубців коліс використовують:
1) гребінки (рейковий інструмент із прямолінійним профілем);

2) фрези: а) черв'ячні; б) пальцеві; в) дискові-модульні;

3) довбачі (для коліс внутрішнього зачеплення).
Переваги нарізання:
- висока точність профілю зубців і кроку;
- простота заточування інструменту;
- один інструмент даного модуля не залежить від числа зубців
колеса, що нарізується;
- висока продуктивність і можливість автоматизації.
Зубці точних зубчастих коліс після нарізання піддають
обробним операціям:
обкатуванню; шліфуванню; притиранню; шевінгуванню або
хонінгуванню.
Переваги зубонакатування:
- висока продуктивність;
- зменшення відходів металу у стружку;
- підвищення міцності зубців на 15 – 20 %.
Відео.

Сили, що діють в зачепленні
O2

2T
Ft 
;
dF
t
Fn 
,
cos  w

N

ω2
d2

Fn
Ft

Fr  Ft tg w ;
де αw – кут зачеплення;
F
F
2
Т –2 обертальний
момент.

𝛼w

t

Р
Fr

N
O1

d

Fn

Fa
2

t

Fr

Fr

2

2

Fa
2

d
ω1 1

Особливості косозубих і шевронних циліндричних передач.
Кут нахилу зубців прямозубих коліс β=0,
F
t
Fа
косозубі колеса - β =8o ...20°,
Fr
β
шевронні колеса - β=20o...40o.
Fn  Ft  Fa  Fr .
2T
Ft 
;
d

Ft tg
Fr 
,
cos 

Fa  Ft tg  осьова сила

Наявність осьової сили Fа в зачепленні косозубих коліс, що
додатково навантажує вали та їхні опори.

d

Fa
2

Ft

Ft

2

2

Fr

Fr

2

2

Fa

Для прямозубих і шевронних коліс:
Fa = 0

2

Види і причини відмов закритих та відкритих зубчастих
передач
Можуть спостерігатися такі види відмов:
1 – пошкодження поверхні зубців:
а) утомне викришування, зумовлене дією циклічних
контактних напружень;
б) заїдання, яке спричиняє задирку робочих поверхонь
зубців;
в) абразивне спрацювання, яке спостерігається у відкритих
або погано захищених закритих передачах;

г) пошкодження торців зубців у пересувних колесах коробок
швидкостей;
2 – поломки зубців, спричинені згинними напруженнями,
можуть мати утомний або статичний характер.
Рак овини

а

б
Fn

Галт ель

Вирив и

З н ос

в

Тріщ ина

г

Зубці розраховують за контактними напруженнями - σH
і напруженнями згину - σF .

Розрахунок зубців циліндричних коліс на контактну міцність
Є основним для закритих передач.
Мета розрахунку – запобігти утомному викришуванню зубців.
Основою для розрахунків на контактну міцність є формула
Герца:
qH
 H  ZМ
  H ,
2  зв
для циліндричної зубчастої передачі:
Ft K H u  1 cos 
 H  Z М Z Н Z
  H ,
b2 d 2
ZМ - коефіцієнт, що враховує механічні характеристики
матеріалів коліс;
ZH – коефіцієнт форми спряжених поверхонь зубців, який
підраховують за такою залежністю: ZH =1,77 соs β;
Zε – коефіцієнт сумарної довжини контактних ліній;
КHβ - коефіцієнт, що враховує нерівномірний розподіл
навантаження по ширині зубчастих вінців коліс та враховує
динамічне навантаження зубців.

Розрахунок зубців коліс на згинну міцність
У розрахунках на згин зубець розглядають як консольну балку.
Розрахункове навантаження прикладається до вершини
зубця, тобто в основі зубця виникають максимальні
напруження згину.
М зг max
 F   F ,
 зг 
  зг ,
W0
Для зубців передачі:
Ft K F K F K Fv
F 
YF Y   F ,
b2 m
де KFα – коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження
між зубами;
KFβ – коефіцієнт розподілу навантаження по ширині зуба;
KFv – динамічний коефіцієнт;
YF – коефіцієнт форми зуба;
Yβ – коефіцієнт, що враховує зміцнення похилих зубців;
[σ]F – допустиме напруження згину.

Конічні зубчасті передачі
δ1 , δ2 – кути при
вершинах ділильних
конусів шестерні та
колеса відповідно.

Ділильні діаметри:
зовнішній – de ,
середній – dm

Найчастіше використовують конічні передачі з
міжосьовим кутом Σ=90˚.
Такі передачі називаються ортогональними.
n1 1 d e 2 d m 2 z 2



 .
Предаточне число: u 
n2  2 d e1 d m1
z1

Черв’ячні передачі
Черв’ячна передача - кінематична пара, яка складається з
черв’яка і черв’ячного колеса.
Черв’як – це гвинт з різьбою нарізаною на циліндрі.
Виконується принцип гвинтової пари, де гвинтом є черв’як, а
колесо – гайкою.
Основні переваги:
1) плавність і безшумність роботи при високих швидкостях;
2) висока надійність та простота догляду в експлуатації;
3) невелика маса передачі на одиницю потужності при
великому передаточному числі;
4) можливість
виконання
передачі
самогальмівною
(неможлива передача обертового руху від черв'ячного
колеса до черв'яка.
Основні недоліки:
1) порівняно невисокий к.к.д. - η=0,7…0,85;
2) обмеженість передаваної потужності – Р ≤ 50 кВт;
3) сильне нагрівання передачі при неперервній роботі;
4) висока вартість матеріалу вінців черв’ячних коліс.

У більшості випадків ведучим є черв'як.

Класифікація черв’ячних передач.
•За формою початкової поверхні черв'яка:
циліндричні
глобоїдні

•За формою профілю витків черв'яка у торцевій площині:
• конволютні (черв'як ZN);

• евольвентні (черв'як ZI);
• архімедові (черв'як ZA);
•За кількістю заходів різьби:
• однозахідні;
• багатозахідні (найчастіше дво- або чотиризахідні).

Черв'як, що має в осьовому перерізі прямолінійні обриси
витків, у перерізі площиною, перпендикулярної до осі черв'яка,
дає архімедову спіраль і тому називається архімедовим.
Черв'як, що дає в такому ж перерізі витка евольвенту,
називається евольвентним. Евольвентний черв'як має
прямолінійну форму витка в перерізі його площиною,
нормальної до осі витка.
Архімедові
черв'яки простіші у виготовленні і тому
застосовуються частіше.
Найбільшого поширені черв’ячні передачі, у яких зуби
колеса охоплюють черв’як по дузі з кутом
2δ=60…110˚

р

df1
d1
dа1

Параметри черв'яка:
р – осьовий крок черв’яка і черв’ячного колеса;
𝛼 – кут профілю (𝛼 = 20º);
b1 – довжина нарізної частини.
Відношення кроку p до π називається модулем: m=p/π
Циліндр, на твірній якого товщина витка і ширина западини
різьби черв’яка однакові, називають ділильним, його діаметр
позначають d1.

d1=mq,
де q- параметр, що визначає кількість модулів у ділильному
діаметрі черв’яка, називають коефіцієнтом ділильного
діаметра черв’яка. Значення m та q стандартизовані.

Діаметр вершин витків:

da1=d1+2m;
Діаметр западин черв’яка:

df1=d1 – 2,4m.
Ділильний діаметр черв’ячного колеса:
d2=mz2.
де z2 - при кількість зубів колеса.
Діаметри вершин зубів колеса:

da2=d2+2m;
Діаметр западин черв’ячного колеса:
df2=d2 – 2,4m.
Міжосьова відстань:
aw=0,5(d1+d2)=0,5m(q+z2).

Розрахунок черв’ячних передач
На відміну від зубчастих у черв'ячних передачах частіше
спостерігаються спрацювання зубців колеса і заїдання, а не
викришування поверхонь.
Основним для закритих черв'ячних передач є розрахунок
зубців колеса за контактними напруженнями, мета якого –
забезпечити зносостійкість і стійкість до заїдання.
Розрахунок зубців на згин має перевірний характер. На згин
розраховують лише зуби черв’ячного колеса (витки черв’яка
мають надлишкову міцність на згин).
Оскільки у черв'ячній передачі втрати потужності через
ковзання витків черв'яка вздовж зубців колеса значні, одним із
критеріїв їх працездатності є теплостійкість.
Тому потрібно виконувати тепловий розрахунок передачі,
метою якого є визначення ступеня нагрівання мастила в
редукторі.

Ланцюгові передачі
Передачу механічного руху між паралельними валами, яка
здійснюється за допомогою двох коліс (зірочок) та замкненого
ланцюга, що їх охоплює, називають ланцюговою передачею.
Крім зірочок і рухомних ланцюгів, ланцюгові передачі можуть
включати натягувальні пристрої та системи змащення.
Ланцюгова передача - передача зачепленням із гнучким
зв’язком.
Кут обхвату зірочки
ланцюгом не має такого
вирішального значення,
як кут обхвату шківа
пасом у пасовій
передачі: α1 ≥30º.
Для плоскопасових
передач: α1 ≥ 150º,
для клинопасових:
α1 ≥ 120º.

Швидкість руху ланцюга у передачах загального призначення
досягає 15 м/с при передаванні потужності до 100 кВт, а у
спеціальних приводах — до 35 м/с при потужності до 2000 кВт.
За допомогою ланцюгової передачі можна забезпечити u ≤ 10,
а найраціональніше u ≤ 4
Основні переваги:
•можливість використання при значних відстанях (до 8 м) між
валами;
•менші, ніж в пасових передачах, навантаження на вали;
•достатньо високий ККД (𝜂≤ 0,98);
•можливість передавання обертового руху одним ланцюгом
декільком валам;
•зачеплення виключає пробуксовку ланцюга, що забезпечує
стале передавальне число передачі.
Основні недоліки:
•збільшення довжини ланцюга через зношення шарнірних
з'єднань і відповідне ослаблення натягу;

•нерівномірність руху ланцюга і пов'язані з цим динамічні
явища у передачі та підвищений шум;
•низька кінематична точність при реверсуванні;
•потреба застосування додаткових пристроїв для регулювання
натягу ланцюга.
Класифікація.
За типом ланцюга, яким оснащена передача, розрізняють
ланцюгові передачі з:
•роликовими ланцюгами (ПР), швидкість яких Vл ≤ 20 м/с;
•втулковими ланцюгами (ПВ), які мають меншу масу і вартість;
•зубчастими ланцюгами Vл > 20 м/с), мають більшу тягову
здатність.

Зусилля в елементах ланцюгової передачі.
Аналогічно до
пасової передачі:
F1– F2=Ft ;
F1=Ft+F0 +FV;

F2 =F0 + FV ,
де F1, F2 - cили натягу ведучої та веденої віток ланцюга;
Ft – колова сила;
F0 – сила попереднього натягу;
FV – відцентрова сила.
Для практичних розрахунків:
F1 ≈ Ft ;

F2 ≈ 0

Основні характеристики ланцюгових передач.
Передаточне число: u  n1  1  z 2 ,
n2  2 z1
де ω1, ω2 і п1, п2 – кутові швидкості і частоти обертання
ведучого і веденого валів;
z1, z2 - число зубців ведучої і веденої зірочок.
Лінійна швидкіcть ланцюга: V  p  z11  p  z22  м ,

л
3
3 

де р – крок ланцюга в мм.

2 10

2 10  с 

Потужність передачі:
P = Ft Vл .
Число зубців ведучої зірочки: z1 = 29 – 2u ,
причому z1 > z1min : при Vл < 2 м/с: z1min =13 – 15;
при Vл > 2 м/с: z1min = 19,
Число зубців більшої веденої зірочки:
z2 = z1 u .
Для втулково-роликових ланцюгів: z2max = 100 – 120;
для зубчастих ланцюгів: z2max = 120 – 130.
Рекомендується брати z1 непарним, а z2 парним.

Осі, вали та їх опори.
Вісь – деталь видовженої циліндричної форми, що підтримує
елементи машини в їхньому обертовому русі, не передаючи
корисного крутного моменту.
Вал - деталь, яка, на відміну від осей, призначена для
передавання крутного моменту та підтримування елементів
машини в їхньому обертовому русі.

Найпоширеніші вали за конструкцією можуть бути:
циліндричними
постійного
діаметра,
ступінчастими
і з нарізаними на них зубчастими вінцями або шліцами.

За видом поперечного перерізу вали можуть
бути суцільними або порожнистими:
За обрисом перерізу:
гладкими циліндричними, зі шпонковим пазом,
шлицевими або прямокутними:

Опорні частини валів та осей називаються цапфами.
Проміжні опори називаються шийками, а кінцеві - шипами.
Основні конструктивні елементи валів:
1 – галтель – плавний перехід із радіусом r (r > 0,1d) між двома
циліндричними поверхнями з різними діаметрами (d < D);
2 – шпонковий паз, в який вставляють шпонку;
3 – кільцева проточка – канавка (за ГОСТ) для виходу
різального інструмента, шліфувального круга тощо;
4 – конічна посадочна поверхня і різь (стандартні);
5 – цапфа – опорна поверхня вала.
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Умови роботи, види відмов, матеріали валів.
Вали сприймають сили з боку передач і зазнають складної
деформації: згин, кручення, розтяг, стискання.
Практикою встановлено, що руйнування валів і осей у
більшості випадків має втомний характер, тому основним для
валів є розрахунок на опір втоми.
Крім того, їх розраховують на жорсткість і вібростійкість.

Для виготовлення валів (осей) використовують сталі вуглецеві
(переважно 30, 40, 45 і 50) і леговані (40Х, 40ХН, 40ХНМА та
ін.) у вигляді прокату або поковок.

Розрахунки валів на міцність.
Розрахунки валів на міцність виконують у кілька етапів:
1) орієнтовно визначають мінімальний діаметр вала dmin з
умови міцності його тільки на кручення при знижених
допустимих напруженнях [𝜏 ] = 15 – 25 МПа:
16T
d min  3
.

  

2) далі проаналізувавши епюри згинних Мх, Мy і крутного
Mкр моментів, встановлюють характерні (небезпечні) перерізи
вала, для яких визначають еквівалентні моменти МЕ , а потім з
умови міцності на згин і діаметри dв :
dв  3

МЕ
.
0,1 зг 

3) отримані значення dв округлюють до найближчого числа за
стандартом. Остаточно діаметри небезпечних та інших
перерізів, довжину ділянок вала установлюють при
компонуванні.
Далі проводять уточнений (основний, перевірний) розрахунок
небезпечних перерізів вала на витривалість.
Тут враховують характер зміни напружень, характеристики
опору втомленості матеріалів, концентрацію напружень, вплив
абсолютних розмірів, шорсткості поверхні й поверхневого
зміцнення.
Розрахунок валів на жорсткість.
Мета розрахунку – визначити пружні переміщення –
прогини f;
кути повертання перерізів θ (при згині);
кути скручування φ (при крученні) і порівняти їх із
допустимими значеннями, тобто перевірити забезпечення
умов жорсткості вала:
f≤[f], θ≤[θ], φ≤[φ].

Розрахунок валів на вібростійкість.
Коливання валів пов'язані з періодичними змінами жорсткості
опор і деталей передач, а також навантаження, що
передається;
неврівноваженістю
обертових
мас;
нерівномірністю розподілу сил у зоні з'єднання валів з іншими
деталями.
Задача розрахунку на вібростійкість зводиться до визначення
діапазону робочих кутових швидкостей валів, при яких
амплітуди коливань А не будуть перевищувати допустимі [А]:
А≤[A].

