ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Лекція 1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН
Основи теорії механізмів.
Ланки і кінематичні пари.

Механізм – це зв’язана система тіл, які рухаються як
єдине ціле. Кожне таке тіло називається ланкою.
В залежності від конструкції ланка може бути простою,
тобто виконаною без складальних операцій, або складною.
В цьому випадку проста ланка і окремі елементи складної
називаються деталями.
Ланки розрізняють за конструктивними ознаками
(зубчасте колесо, вал і т. ін.), за деформованістю (гнучка
і жорстка ланки), за характером їх руху. В останньому
випадку ланка, що здійснює повнообертовий рух навколо
нерухомої осі називається кривошипом (корбою), при
неповнообертовому русі – коромислом, ланка, що
рухається зворотно-поступально називається повзуном.
Формування механізму, тобто з'єднання окремих його
частин, здійснюється з допомогою кінематичних пар.
Кінематичною парою називається рухоме з'єднання
двох тіл, що контактують між собою.

Класифікація кінематичних пар.
За характером контакту елементів кінематичні пари
діляться на два основні класи: н и ж ч і та в и щ і.
У нижчих кінематичних пар контакт ланок відбувається
по поверхнях, а у вищих – по лініях чи точках.
Нижчі кінематичні пари:
1) поступальні (циліндр і поршень зі штоком);
2) обертальні (плоский шарнір, вал і підшипник,
кульовий шарнір).
Вищі кінематичні пари: 1) колесо і рейка;
2) фрикційні котки;
3) кулачкова пара з гострим штовхачем.
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Нижчі пари є більш зносостійкими.

Степінь рухомості кінематичних пар.
За числом накладених умов зв’язування S (або ступенів
рухомості Н) на відносний рух ланок кінематичні пари
також діляться на класи.
Для вільного тіла у просторі число ступенів рухомості
дорівнює 6. А S і Н зв’язані співвідношенням: Н=6-S.
S змінюється від 1 до 5. При S=6 кінематична пара стає
жорстким з'єднанням, а при S=0 кінематичної пари не
існує, і дві ланки рухаються незалежно одна відносно одної.
При S=1 кінематичні пари мають п'ять ступенів рухомості
(п'ятирухомі), при S=2 – чотири ступені рухомості.
Найбільшого поширення набули кінематичні пари 5-го
класу (однорухомі).

Кінематичний ланцюг.

Система ланок, зв’язаних з допомогою кінематичних
пар, називається кінематичним ланцюгом.
Т. ч. механізмом називається система тіл (або
кінематичний ланцюг) призначених для перетворення
руху одного чи декількох твердих тіл у потрібний рух
інших твердих тіл.
3

2

1
Механізм обов’язково має нерухому 1,
ведучу 2 та ведену 3 ланки.
Ведучою називається ланка, яка передає заданий рух.
Веденою називається ланка, яка сприймає рух.
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Основні види механізмів.
За своїми кінематичними, конструктивними та
функціональними властивостями механізми поділяються
на важільні, кулачкові, фрикційні, зубчасті і інші.
Важільні механізми. Їх використовують для перетворення
обертального руху ведучої ланки у дотичний і зворотнопоступальний рух веденої ланки.
Найпоширеніші кривошипно-шатунні (а) та кулісні (б)
механізми.
шатун

корба

повзун
нерухома
ланка

Рис. а

куліса
корба

Кривошипно-кулісний механізм
складається з кривошипа (корби)
та куліси, що утворюють рухому
ланку.

штовхач

Рис. б
Кулачкові механізми.
Складаються із кулачка та
штовхача (коромисла).
Для зменшення втрат на
тертя штовхач і коромисло
доповнюють циліндричним
роликом. Конструктивно
силове замикання ланок
здійснюють за допомогою
пружини.
3
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коромисло

Механізми
використовують для
перетворення обертального чи зворотно-поступального
руху вхідної ланки (ведуча
ланка) у зворотно-поступальний
чи зворотно-обертальний рух
вихідної (веденої) ланки.

ролик

кулачок

Фрикційні механізми.
У цих механізмах рух від ведучої ланки до веденої
передається за рахунок сил тертя, що виникають в
результаті контакту цих ланок.
Найпростіша фрикційна передача показана на рис.
а. Вона складається з двох циліндричних котків 1, 2 та
стійки 3.

1

2

3

Один коток притискається до іншого
силою пружності – пружини.
Фрикційний механізм може бути
виконаний і з гнучкими ланками. Його
використовують для передачі обертання
між валами при великих міжосьових
відстанях.
Як гнучкі ланки використовують ремені,
канати, ланцюги. На рис. б показана
найпростіша передача гнучкою ланкою.

Рис. а

Рис. б
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Зубчасті механізми. Зубчастими називаються механізми
(передачі), утворені за допомогою зубчастих коліс 1 і 2 циліндричних чи конічних
2
дисків із виступами –
1
зубцями.
Передача навантаження і
руху між колесами
здійснюється за рахунок
дії зубців один на одного.
Механізми широко
застосовують в машинах
для передачі обертання між
нерухомими та рухомими осями.

Задачі синтезу та аналізу механізмів.
Кожна ланка, в просторі, має 6 ступенів рухомості.
Якщо таких ланок k, то загальне число ступенів
рухомості 6 k.

З'єднання ланок в кінематичні пари зв’язує рух ланок. Ці
обмеження залежать від класу кінематичної пари. Якщо
число пар кожного класу позначити pn, де n – номер
класу, то в загальному випадку в кінематичному ланцюгу
буде р1 пар І-го класу, р2 пар ІІ-го класу і т. д.
Отже від 6 k ступенів рухомості треба відняти ті
ступені рухомості, які обмежуються кінематичними
парами. Тоді число ступенів рухомості кінематичного
ланцюга в просторі буде Н=6k–5p5 – 4p4 –3p3 – 2p2 – р1.
Якщо одна з ланок кінематичного ланцюга буде нерухомою,
W (число ступенів рухомості відносно нерухомої ланки) буде
W= 6n–5p5 – 4p4 –3p3 – 2p2 – р1.
Якщо ланки механізму рухаються в одній площині, то
механізм називається плоским і остання формула набуває
вигляду
W= 3n–2p5 – p4 (формула Чебишева).
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Розглянемо плоский механізм. Усі кінематичні пари
однорухомі.
Осі шарнірів А, В, С і D строго
C
паралельні.
Тоді W= 3·3–2·4 – 0=1.
B
Всі кінематичні пари 5-го класу
(однорухомі).
D

A

Структурний аналіз механізму – це визначення кількості
ланок і кінематичних пар, класифікація кінематичних пар,
визначення степені рухомості механізму.
Структурний синтез механізму – це проектування
структурної схеми механізму, яка складається з нерухомої
та рухомої ланок і кінематичних пар.
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Поняття про кінематику механізмів.

Кінематика – розділ механіки, в якому вивчаються
геометричні властивості руху тіл, без врахування
причин, які цей рух викликають (тобто маси і діючих на
тіла сил).
Способи задавання руху точки.
В механіці використовують три способи задавання руху
точки: векторний, координатний, природний.
Векторний спосіб задавання руху точки.
Найчастіше цей спосіб використовують
при теоретичних дослідженнях.
М
Виберемо в просторі умовно нерухому т. О,
•
відносно якої маємо дослідити рух т. М.
r
Проведемо з т. О радіус-вектор r .
О •

Крива по якій рухається точка
називається її траєкторією.

При русі т. М вектор r буде з плином часу мінятися і
за модулем, і за напрямом. Отже r є змінним вектором
(вектором-функцією), що залежить від аргументу t :

r= f (t)

(1)
Рівність (1) визначає закон руху точки у векторній формі,
так як вона дозволяє в будь-який момент часу побудувати
відповідний вектор r і знайти положення рухомої точки.
Координатний спосіб задавання руху точки.
Визначимо положення точки
z
M
застосувавши ортогональну
•
систему декартових координат
Оxyz. Координати т. М x, y, z
z
однозначно визначать її
О
положення. Кожному моменту
y
часу відповідає сукупність
x
y
координат т. М.
x
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Отже координати точки є функцією часу:

x=f1 (t), y=f2 (t), z=f3 (t).

(2)

(2) – це рівняння руху точки в координатній формі.
Вони визначають закон руху точки при координатному
способі задавання руху.
Природний спосіб задавання руху точки.

ﺮ

Припустимо, що траєкторія руху т. М
M
відома. Виберемо фіксовану т. О на
•
+ s
траєкторії, як початкову. Положення
- O
•
т. М на траєкторії визначимо довжиною
дуги ОМ=s, тобто дуговою координатою точки. Кожному моменту часу t відповідає
певне значення її координати. Т.ч. дугова координата
s є функцією часу.
s=f (t)
(3)
(3) – рівняння руху в природній формі.
Рівняння (3) виражає закон руху точки по траєкторії.

Швидкість і пришвидшення точки.
Важливими характеристиками руху точки є її швидкість і
пришвидшення.
Швидкість точки – величина, яка характеризує
переміщення точки за одиницю часу і напрям
переміщення.
Пришвидшення точки – величина, яка характеризує
зміну швидкості точки за напрямом і величиною.
Швидкість точки.
У загальному випадку швидкість є величиною змінною і
є функцією часу

v=f (t)

(4)

Розглянемо т. М, яка рухається по заданій траєкторії
8
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за деяким законом s=f (t). За проміжок часу ∆t т. М
перейде в т. М1 по дузі ММ1.
vcp
M1
Якщо проміжок ∆t дуже малий (∆t→0),
•
v
то дугу можна замінити її хордою і
s
M
∆s
•
знайти vcp руху точки v cp =
(5)

∆t

vcp спрямована по хорді від т. М до т. М1.
Дійсну швидкість (v) знайдемо як
v = lim
∆t →0

∆s ds
=
∆t dt

(6)

При координатному способі задавання руху
2

2

v = vx + v y + vz

vx =
y

vy

vy

(7)

dz
dy
dx
= x ; v y = = y ; v z = = z .
dt
dt
dt

(8)

Якщо рух відбувається в одній
площині
2
2
(9)
v = vx + v y

v
α
• vx

vx

2

tgα =

x

vy
vx

(10)

Пришвидшення точки
М1 v1
•

Нехай т. М рухається по деякій траєкторії
і за час ∆t переходить з положення М в
v
∆v
положення М1. Відстань, пройдена точкою,
М •
являє собою дугу ММ1. Її довжину
v1
позначимо ∆s.
Рис. а
В положенні М точка мала швидкість v, а в положенні М1 швидкість v 1. Геометричну різницю швидкостей v1 − v
знайдемо перенісши вектор v 1 в т. М.

(

9
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На рис. а приріст швидкості зображений вектором ∆v .
Швидкість точки при переміщенні її з положення М в
положення М1 змінюється і за величиною, і за напрямом.
Середнє значення пришвидшення у цьому діапазоні
можна знайти з виразу
a cp =

∆v
∆t

(11)

Дійсне пришвидшення знайдемо за формулою
∆v d v
(12)
a = lim
=
τ
dt
∆t →0 ∆t

aτ

a

М •

an

n

Для зручності пришвидшення розкладають
на взаємно перпендикулярні складові
по дотичній та нормалі до траєкторії руху.

a = aτ + a n

(13)

Дотична складова aτ співпадає за напрямом зі
швидкістю або протилежна їй.

Вона характеризує зміну модуля швидкості і
визначається як похідна від функції швидкості
∆v dv d 2 s
aτ = lim
=
= 2
t
dt
∆
dt
∆t →0

(14)

Нормальна складова a n , перпендикулярна до напряму
швидкості точки. Вона визначає зміну напряму швидкості.
Чисельне значення нормального пришвидшення
визначається за формулою

an =

v2

ρ

(15)

де ρ – радіус кривини траєкторії в даній точці.
Складові aτ і a n взаємно перпендикулярні і тому
значення повного пришвидшення визначається як

a = aτ2 + a n2

10
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Або в координатній формі

a = a x2 + a y2 + a z2
де – a x =

(17)

dv
dvx
dv
= vx = x; a y = y = v y = y ; a z = z = v z = z (18)
dt
dt
dt

Часткові випадки руху точки
Розглянемо можливі випадки руху точки та проаналізуємо
наведені вище формули для дотичного та нормального
пришвидшень.
1. Прямолінійний рух точки
Якщо траєкторією руху точки є пряма лінія то
v=f(t)
2
ρ=∞ (рис. а), тоді
аτ М
v
•
=0
an =
ρ
dv
ρ=∞
a = aτ =
і повне пришвидшення
(19)

dt

Рис. а

Отже, швидкість міняється тільки чисельно,

і тоді аτ характеризує зміну чисельного
значення швидкості.

v=const

М

•
аτ=0
ρ=∞
an=0

Якщо v=const – то рух називається
рівномірним прямолінійним і для цього випадку

(рис. б) аτ=ап=0, а значить а=0.

Рис. б

Це єдиний вид руху при якому а завжди рівне нулю.
Рівномірний криволінійний рух точки

М

v

v=const

• an
ρ

Це такий криволінійний рух точки при
якому v=const (рис. в) і тоді

aτ =

aτ=0

Рис. в

dv
=0
dt

v2
Отже a = a n =
ρ
11
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У даному випадку пришвидшення з’являється тільки за
рахунок зміни напряму швидкості. А це означає, що
ап характеризує зміну швидкості за напрямом.
Знайдемо закон рівномірного криволінійного руху:
ds
відомо v =
. Нехай в початковий момент часу (t=0)
dt
точка знаходиться на відстані s0 від початку відліку.
ds = v ⋅ dt . Тоді беремо від обох частин інтеграли у
відповідних межах:
s

t

s0

0

∫ ds = ∫ vdt

або s − s 0 = vt , так як v=const.

Остаточно закон рівномірного криволінійного руху
набуває вигляду
s = s 0 + vt
(21)
Якщо у (21) s0=0, то

s
t

s = vt ; v = .

Нерівномірний криволінійний рух точки.
Характеризується тим, що швидкість руху
v=f (t)
т. М змінюється (v≠const), а радіус кривини
aτ
траєкторії – величина незмінна (рис. г).
М•
a
У цьому випадку дотичне пришвидшення
an
dv
aτ =
≠0
ρ
dt
Рис. г
і нормальне пришвидшення також не рівне нулю

an =

v2

ρ

≠ 0.

Отже, повне пришвидшення при нерівномірному
криволінійному русі рівне геометричній сумі дотичного
і нормального пришвидшень.

a = aτ + a n
Коли значення дотичного пришвидшення постійне (аτ=const),
рух точки називається рівнозмінним.
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Рівнозмінний рух може бути рівномірно-пришвидшеним
і рівномірно-сповільненим, в залежності від того зростає
чи спадає чисельне значення швидкості.
Знайдемо закон рівнозмінного криволінійного руху,
вважаючи, що при t=0 s=s0, a v=v0, де v0 – початкова
швидкість точки.
dv
Оскільки aτ =
⇒ dv = aτ ⋅ dt , так як аτ=const, то,
dt
беручи від обох частин рівності інтеграли у відповідних
межах, отримаємо
v

t

v0

0

∫ dv = aτ ∫ dt ;

v − v0 = aτ ⋅ t ; v = v0 + aτ t

(22)

ds
dt
ds
= v0 + aτ t ; ds = v0 dt + aτ t ⋅ dt - знову візьмемо інтеграли
У вираз (22) підставимо v =

dt

від обох частин останньої рівності

aτ ⋅ t 2
∫s ds = v0 ∫0 dt + aτ ∫0 t ⋅ dt ⇒ s − s0 = v0t + 2 ⇒
0
s

t

t

aτ t 2
s = s0 + v0 t +
2

13
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Динаміка
Динамікою називається розділ механіки, в якому
вивчається рух матеріальних тіл під дією сил.

Основні закони динаміки

І. Закон інерції.
Ізольована від зовнішнього впливу матеріальна точка
зберігає свій стан спокою або рівномірного
прямолінійного руху до тих пір, доки прикладені сили не
змусять її змінити цей стан.
Стан спокою або рівномірного прямолінійного руху
називається станом інерції точки. А система координат
в якій перебуває матеріальна точка – називається
інерціальною.
Величина, яка є мірою інерції тіла – називається масою.
ІІ. Основний закон динаміки.
Сила, що діє на матеріальну точку дорівнює добуткові
маси цієї точки на її пришвидшення.

m•

a

Математично це записується векторною
рівністю
(1)
F = ma

Або в скалярній формі F=ma.
Коефіцієнт m , який входить в (1), має дуже
важливе фізичне значення. Це маса матеріальної точки.
На всі матеріальні тіла поблизу Землі діє сила тяжіння G
і при вільному падінні на Землю тіла будь-якої маси m
набувають однакового пришвидшення g, яке називається
пришвидшенням вільного падіння. З (1) випливає
G = mg
(2)

F

Значення g залежить від географічної широти місцевості
і висоти над рівнем моря. В середньому g = 9,81 ì / c 2 .
ІІІ. Закон взаємодії.
Дві матеріальні точки діють одна на одну з силами, які
рівні за модулем і напрямлені вздовж прямої, яка з’єднує
22
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ці точки, в протилежні боки.
“1”

F12

F21

“2”

F12 = − F21

(3)

Дві основні задачі динаміки
Для вільної матеріальної точки задачами динаміки є:
1) знаючи закон руху точки визначити діючу на неї силу
(перша задача динаміки);
2) Знаючи діючі на точку сили визначити закон руху точки
(друга, або основна, задача динаміки).

Робота і потужність
Поняття про роботу. Уявимо собі, що ми підняли вантаж
на деяку висоту. Виконуючи цю дію, ми долали силу ваги.
Так само, переміщуючи який-небудь вантаж по
горизонтальній площині, ми повинні долати опір руху тіла.
У цих випадках існує сила, що діє на тіло, і переміщення
тіла під дією цієї сили. В результаті цього виконується
механічна робота.
Визначимо роботу для випадку, коли діюча сила постійна
за величиною і напрямом, а точка її прикладання
переміщується по прямолінійній траєкторії.
Розглянемо матеріальну точку С, до
F
якої прикладена постійна за значенням
α
і напрямом сила F (рис.). За деякий
•
•
v
С
С1 проміжок часу t т. С переходить у т. С1 по
s
прямолінійній траєкторії на відстань s.
Робота постійної сили W при прямолінійному русі точки
її прикладання дорівнює добутку модуля сили F на
відстань s і на косинус кута між напрямом сили і
напрямом переміщення, тобто

W = F ⋅ s ⋅ cos α
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Кут α між напрямом сили і напрямом руху міняється в
межах від 0 до 180 0. При α < 90 0 - робота додатна, при
α > 90 0 - від’ємна, при α= 90 0 W=0 (робота дорівнює
нулю).
Коли α=0 , тобто коли напрям сили співпадає з
напрямом швидкості, W=F·s , так як cosα=1.
В СІ робота виражається в джоулях:

1 Дж = 1 Н·1 м = 1 кг · ì

2

ñ2 .

Робота змінної сили при криволінійному переміщенні
При криволінійному русі користуватися
ds v
формулою (4) не можна.
M
α
Для визначення роботи змінної сили F
F
M1
при переміщенні т. М по криволінійній
траєкторії з положення М0 в положення
M0
М1 (рис.) дугу М0М1 розділимо на безліч нескінченно
малих переміщень ds, які можна вважати прямолінійними.
Тоді робота сили F на переміщенні ds (елементарна
робота):
(5)
dW = F cos α ds
Просумувавши всі елементарні роботи сили , отримаємо
її роботу на ділянці траєкторії від М0 до М1 :
ds

Fτ

M

α
Fn

M0

F

v

W =

M1

∫ F cos α ds

(6)

M0

Розклавши силу F на складові Fn і Fτ
(рис.), які спрямовані по нормалі та по
M1
дотичній, побачимо, що робота
нормальної складової дорівнює нулю,
і тоді у формулі (6) добуток F·cos α дорівнює
модулю дотичної складової, тобто Fτ=F·cos α ,
і формула (6) набуде вигляду

W =

M1

∫ Fτ ds

M0
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Робота сили тяжіння
Як відомо з фізики, робота сили
тяжіння не залежить від траєкторії
руху точки і завжди дорівнює добутку
сили тяжіння на різницю висот у
вихідному і кінцевому положеннях.
Якщо т. М рухається з положення М1 в
положення М2, то при будь-якій
траєкторії точки робота сили тяжіння

h1

h

М1

М
М2

h2

G

Рис. а

W = Gh = G (h1 − h2 ) ,

(8)
де h1 – початкова висота точки, а h2 – кінцева
висота.

При русі точки вниз (рис. а) робота сили тяжіння додатна,
так як h1 >h2 і h=h1 –h2>0. У цьому випадку сила тяжіння
діє як активна сила.

При русі точки вгору (рис. б) робота сили тяжіння від’ємна,
так як тепер h1<h2 і h=h1–h2<0. У цьому випадку сила
тяжіння діє як сила опору.
М

M2

h2

М2

M1

h1=h2

h2

h1

h1

G

G

h

М1

M

Рис. в

Рис. б

При русі точки з початкового і кінцевого положень (рис. в),
які знаходяться на одному рівні (h=h1 – h2=0), робота
сили тяжіння дорівнює нулю. Цей випадок аналогічний
переміщенню точки за напрямком перпендикулярним дії
сили.
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Потужність

Робота, що виконується якою-небудь силою, може бути
здійснена за різні проміжки часу. Щоб охарактеризувати,
наскільки швидко виконується робота, в механіці існує
поняття потужності, що позначається Р.
Потужністю сили називається робота, яка
виконується за одиницю часу.
Якщо робота виконується рівномірно, то потужність
визначається за формулою
W
(9)
P= .
t
Якщо напрям сили і напрям переміщення співпадають,
то цю формулу можна подати в іншому вигляді:
W F ⋅s
або P = F ⋅ v . (10)
P=
=
t
t
Потужність сили дорівнює добутку модуля сили
на швидкість точки її прикладання.
Потужність вимірюється в одиницях роботи, віднесених
до одиниці часу. Одиницею потужності є ват (Вт) –
потужність, яка відповідає роботі в один джоуль в
секунду,
1 Вт = 1 Дж/с = 1 Н·м/с.

ω

Робота і потужність при обертальному русі
D
У техніці часто зустрічаються деталі
машин, які обертаються навколо
нерухомих осей. Причиною
обертального руху є прикладений до
R
O
C1 тіла обертовий момент, який викликає
•
φ
пара сил чи сила F (рис.). Цей момент
F
визначається за формулою
•
D
C2
T =F⋅ .
2
При повороті тіла на малий кут dφ робота виконується
cилою , точка прикладання якої рухається з положення
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С1 в положення С2. Повне переміщення точки
прикладання сили дорівнює довжині дуги радіусом R

ds=R·dφ.

Так як сила F увесь час спрямована по дотичній до
переміщення s, то виконувана нею робота визначиться
як добуток сили на переміщення
D
dW = F ⋅ ds = F ⋅ R ⋅ dϕ = F ⋅ ⋅ dϕ .
2
Добуток сили на радіус визначає обертовий момент,
D
тобто F ⋅ = T . Враховуючи це, остаточно знаходимо
2
dW=T·dφ. Інтегруючи, отримаємо W = T ⋅ ϕ . (11)
Робота обертового моменту дорівнює
добутку моменту на кут повороту.
Визначимо потужність при обертовому русі.
dW T ⋅ dϕ
(12)
P=
=
= T ⋅ω .
dt
dt

Потужність при обертальному русі тіла дорівнює
добутку обертового моменту на кутову швидкість.
Підставимо у вираз (12) значення кутової швидкості
πn
ω=
, і отримаємо
πn
n
30
=T⋅
P =T ⋅
,
30
9,55
звідки

T =

30 P
P
⋅ = 9,55 ⋅ .
π n
n

(13)

Коефіцієнт корисної дії
Створюючи машину, дуже важливо не тільки забезпечити
рух її робочих органів, які відповідають заданому
технологічному процесу, але необхідно, аби машина
мала достатньо високий коефіцієнт корисної дії (к. к. д.).
При наявності сил тертя і опору повітря не вся затрачена
робота WЗ використовується у механічних пристроях.
корисна робота WК завжди менша затраченої, тобто
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і їх відношення визначає дуже важливу технікоекономічну характеристику – к. к. д.
Коефіцієнтом корисної дії називається відношення
корисної роботи (або потужності) до затраченої:
P
W
η= Ê = Ê.
(14)
WÇ PÇ
Якщо к. к. д. враховує лише механічні втрати, то він
називається механічним к. к. д.
К. к. д. завжди менший за одиницю, але чим він ближчий
до неї, тим продуктивніша машина.
Якщо ряд механізмів з’єднаний послідовно, тобто коли
кожний наступний механізм отримує рух від веденої
ланки попереднього механізму, то тоді загальний к. к. д.
η дорівнює добутку к. к. д. усіх механізмів:
η = η1 ⋅ η 2 ⋅ η 3 ...η n ,
де

η1 , η 2 , η 3 ...η n – к. к. д. кожного механізму окремо.
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Найпростіші рухи твердого тіла
Поступальним називається
такий рух твердого тіла при
якому будь-яка пряма,
М3 •
М
2
М1
проведена в цьому тілі,
•
•
залишається паралельною
своєму початковому
положенню.
•
Проведена у тілі пряма АМ
A3
(рис. а) під час руху
•
•
A2
залишається паралельною
A1
своєму початковому положенню.
Рис. а
Розглянемо переміщення тіла за
нескінченно малий проміжок часу dt. При цьому можна
вважати, що точки М і А рухаються по прямолінійних та
паралельних траєкторіях. За час dt вони пройдуть
Поступальний рух.

М

А

•

•

однакові шляхи ds. Отже, значення швидкості цих точок
будуть однаковими
ds
vM = v A = v =
(1)
і спрямованими в один бік, тобто

dt

(2)
Аналогічно доводиться рівність пришвидшень точки
тіла при поступальному русі
vM = v A = v .

(3)
aM = a A = a .
Отже, при поступальному русі тіла всі його точки
описують однакові траєкторії і в будь-який момент часу
мають рівні за модулем і паралельно спрямовані
швидкості та пришвидшення.
Поступальний рух тіла повністю характеризується рухом
однієї його точки, який може бути заданий координатним
чи природним способом. Однак, поступальний рух може
здійснювати лише тверде тіло, а не окрема точка.

14
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Приклади поступального руху: рух поршня двигуна,
рух вагону на прямій ділянці шляху, рух кабінки на
“чортовому колесі” і т.ін. Поступальний рух може бути
прямолінійним і криволінійним.

Обертання тіла навколо нерухомої осі.
z

φ
ІІ

О
Рис. а

І

Обертальним рухом навколо нерухомої осі
називається такий рух при якому, які-небудь
дві точки, що належать тілу, залишаються
під час руху нерухомими.
Вісь, яка проходить через ці точки
називається віссю обертання.
Розглянемо тіло, яке обертається навколо
осі Оz (рис. а). Площина тіла, що проходить
через вісь Оz, і співпадає у початковий
момент часу з площиною І, займе через
проміжок часу t положення ІІ і обидва ці
положення площини утворять кут φ.

Кут φ називається кутом повороту тіла.
Кут φ вимірюється в радіанах. Від’ємний коли поворот
відбувається за ходом стрілки годинника, і додатний у
протилежному випадку.
Щоб знати положення тіла у будь-який момент часу,
потрібно знати залежність φ від t, тобто
(4)
φ=f(t)
Рівняння (4) виражає закон обертального руху тіла
навколо нерухомої осі.
Основними кінематичними характеристиками
обертального руху є кутова швидкість ω та кутове
пришвидшення ε.
Якщо за проміжок часу ∆t=t1 – t тіло повертається на
∆ϕ
∆φ=φ1 – φ, то чисельно ω cp =
тобто

∆ϕ
=ω ⇒
lim
∆
t
∆t →0

∆t

ω=

15
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Дійсна кутова швидкість обертального руху тіла рівна
похідній від кутового переміщення по часу.
Кутова швидкість ω вимірюється у радіанах в секунду,
тобто рад/с.
Зміна кутової швидкості за одиницю часу визначається
кутовим пришвидшенням,
dω d 2 ϕ
(6)
= 2 = ω = ϕ.
ε=
dt
dt
Кутове пришвидшення дорівнює першій похідній від
кутової швидкості або другій похідній від кутового
переміщення по часу.
Кутове пришвидшення вимірюється в радіанах,
2
поділених на секунду в квадраті, тобто ðàä ñ .
Кутове пришвидшення ε – величина алгебраїчна: при
рівнозмінному пришвидшеному обертанні його вважають
додатним, при рівномірно сповільненому русі від’ємним.

Швидкості і пришвидшення точок при обертовому русі
Якщо тіло обертається навколо осі, то його точки
рухаються по колах (рис. а), радіуси яких r рівні відстаням
точок від осі обертання.
Розглянемо т. М, яка за час dt
пройшла шлях ds=MM1. У цьому
M
ω
випадку шлях ds можна визначити
ds
v як добуток кута повороту на радіус
r
φ
d
(7)
кола, тобто ds=r·dφ.
M1
Лінійна швидкість v визначається
як похідна від шляху по часу

v=

D

ds
.
dt

Підставимо замість ds вираз (7)
Рис. а

v=

16

ds d (rϕ )
dϕ
=
=r
= rω . (8)
dt
dt
dt
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Підставивши у формулу для лінійної швидкості точок
тіла, яке обертається навколо нерухомої осі, значення
частоти обертання в обертах за хвилину (об/хв),
отримаємо
ω=f(t)

ε

an

M
α

v=

πn

30

r=

πDn
60

.

Дотичне пришвидшення точки тіла, що
обертається (рис. б) визначимо так
dv d (rω )
dω
aτ =
=
=r
= rε . (9)
dt
dt
dt

aτ

a

Рис. б

А нормальне пришвидшення так
v2 v2
(10)
= .
an =
ρ
r
Підставивши у вираз (10) значення
швидкості v=ωr , отримаємо
v 2 (ωr ) 2
an =
=
= rω 2 .
(11)
r
r

Повне пришвидшення визначається як діагональ
прямокутника, побудованого на пришвидшеннях аτ і ап.
Підставивши значення дотичного і нормального
пришвидшень, отримаємо

a = aτ2 + a n2 = (rε ) 2 + (rω 2 ) 2 = r ε 2 + ω 2 . (12)

Часткові випадки обертального руху
1. Рівномірний обертальний рух.
Якщо тіло обертається навколо нерухомої осі з постійною
кутовою швидкістю (ω=const), то рух називається
рівномірним. Знайдемо закон такого руху:

ω=

dϕ
⇒ dϕ = ω ⋅ dt .
dt

Проінтегруємо обидві сторони останньої рівності у
ϕ
t
відповідних межах

∫ϕ dϕ = ∫ ωdt ;
0

0
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Остаточно отримаємо

ϕ = ϕ 0 + ωt

(13)

У техніці швидкість рівномірного руху часто визначають
числом обертів за хвилину, позначають цю величину п.
Знайдемо залежність між п і ω
2πn πn
(14)
ω=
=
.
60
30
При одному оберті тіло повернеться на кут 2π, при п
обертах на 2πп. Це відбудеться за час t=1 хв=60 с.
2. Рівнозмінний обертальний рух.
Якщо тіло обертається навколо нерухомої осі з
постійним кутовим пришвидшенням (ε=const), то рух
називається рівнозмінним. Знайдемо закон такого руху:
dω
, звідси dω = εdt
ε=
dt

Візьмемо інтеграли від обох сторін останнього виразу
у відповідних межах:

ω

t

0

0

∫ω dω = ∫ εdt , і остаточно

ω − ω 0 = εt ⇒ ω = ω 0 + εt

(15)

dϕ
.
dt
Виконавши відповідні перенесення, отримаємо:
dϕ = ω 0 dt + εtdt
У вираз (15) замість ω підставимо ω =

Повторно інтегруємо останній вираз:
εt 2
(16)
ϕ = ϕ 0 + ω0t +
2
Порівнюючи формули кінематики точки з формулами
обертального руху тіла, легко помітити, що основні з
цих формул аналогічні. Для того, щоб з формул
кінематики точки отримати формули обертального руху,

18
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Необхідно замість лінійного переміщення s підставити
кутове переміщення φ, замість лінійної швидкості v –
кутову швидкість ω, замість лінійного пришвидшення a –
кутове пришвидшення ε.

Плоскопаралельний рух твердого тіла
Плоскопаралельним (плоским) називається такий рух
твердого тіла при якому всі його
y M1
точки рухаються паралельно деякій
M
фіксованій площині.
(S)
Розглянемо переріз (S) тіла якоюII
небудь площиною Оху, паралельною
x
площині І (рис. а). При плоскому русі
I
всі точки тіла, які лежать на прямій ММ1,
перпендикулярній перерізу, тобто
Рис. а
площині І, рухаються тотожно.
Звідси висновок, що для вивчення руху усього тіла

О

достатньо вивчити, як рухається в площині Оху переріз
цього тіла чи деяка плоска фігура.
Тому надалі замість плоского руху тіла будемо
розглядати рух плоскої фігури в її площині, тобто в
площині Оху.
Плоский рух здійснюють багато частин механізмів і
машин, наприклад колесо, що котиться на прямолінійній
ділянці шляху, шатун в кривошипно-шатунному
механізмі. Частковим випадком плоского руху є
обертальний рух навколо нерухомої осі.
y

yA
О

xA

Рівняння руху плоскої фігури.
Положення фігури (S) в площині Оух
(S)
визначається положенням якого-небудь
B
проведеного на цій фігурі відрізка АВ.
A
φ
А положення відрізка АВ можна
визначити, знаючи координати хА і уА та
x кут φ.
19
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Точку А, вибрану для визначення положення фігури (S),
надалі будемо називати полюсом. При русі фігури
величини хА, уА і φ будуть мінятися. Щоб знайти закон
руху, тобто положення фігури в площині Оху в будьякий момент часу, треба знати залежності
хА=f1(t); уА=f2(t); φ=f3(t). (17)
(17) – це рівняння руху плоскої фігури, або рівняння
плоскопаралельного руху твердого тіла.
Отже, в загальному випадку рух плоскої фігури в її
площині можна розглядати як складовий рух в який
входять поступальний рух (при якому всі точки тіла
рухаються як полюс А) і обертальний рух навколо цього
полюса.
Основними кінематичними характеристиками плоского
руху є v і a поступального руху полюса (vпост=vA; апост=аА),
а також ω і ε обертального руху навколо полюса.

Точку тіла рух якої задано – будемо називати полюсом.
За полюс можна брати будь-яку точку, навколо якої
фігура здійснює обертання.
Визначення швидкості точок плоскої фігури
Нехай даний плоский переріз (S), кутова
vO
(S)
швидкість і швидкість полюса якого
А
відповідно рівні ω і vo (рис.).
v AO
Потрібно визначити швидкість якої-небудь
ω
точки А.
О
vO
Розкладемо плоский рух на складові частини –
поступальну і обертальну. При поступальному
русі разом з полюсом всі точки перерізу, і т. А в тому числі,
мають швидкість vo, яка дорівнює швидкості полюса.
Одночасно з поступальним переріз (S) здійснює
обертальний рух з кутовою швидкістю ω, і т. А має
перпендикулярно спрямовану до відрізку АО швидкість v AO ,
модуль якої vAO=ωAO.
20
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А

v AO

ω
О

Отже, в кожний момент часу

vO

(S)

vO

Лекція 3

vA

v A = vO + v AO

(18)
Тобто повна швидкість точки А тіла при
плоскому русі дорівнює геометричній
сумі швидкості полюса О і швидкості
обертального руху відрізка ОА навколо
полюса О.
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Основні теореми динаміки.
Теорема про зміну кількості руху.
Із основного закону динаміки (1) випливають основні
теореми динаміки, з допомогою яких значно спрощується
розв’язування деяких задач динаміки.
Кількістю руху матеріальної точки називається
векторна величина, яка дорівнює добутку маси точки
на її швидкість,
(15)
q = m ⋅ v.
Вектор кількості руху за напрямом співпадає із швидкістю.
Одиниця вимірювання кількості руху в Міжнародній
системі одиниць (СІ)

[q ] = [m ⋅ v] = [m] ⋅ [v] = êã ⋅ ì

ñ.
Імпульсом постійної сили називається вектор, який
дорівнює добутку сили на час її дії і має напрям сили

S = F (t 2 − t1 ) ,

(16)

де t2 і t1 – кінцевий та початковий моменти часу.
Одиниця вимірювання імпульсу сили в СІ така сама як
одиниця кількості руху

[S ] = [F ⋅ t ] = [F ]⋅ [t ] = Í

⋅ ñ = êã ⋅ ì ñ .
Зв’язок між кількістю руху і імпульсом сили встановлює
теорема про зміну кількості руху, яка формулюється так:
зміна кількості руху матеріальної точки за деякий
проміжок часу дорівнює імпульсу прикладеної до неї сили
за цей же проміжок часу.
Доведемо цю теорему для випадку, коли точка М
рухається прямолінійно під дією постійної сили (рис.).
Згідно з основним рівнянням
v2
v1
динаміки, пришвидшення точки
M а F
М2 при цьому постійне.
М1
•
m s
Швидкість т. М у довільний момент
Рис.

часу визначимо за формулою
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v 2 = v1 + at ,
звідси

a = (v 2 − v1 ) t .

Підставимо знайдене значення в основний закон
динаміки
або

F = ma = m(v 2 − v1 ) / t

Ft = mv 2 − mv1 .

Зважаючи на те, що добуток Ft є імпульсом діючої
сили, остаточно отримаємо

S = F (t 2 − t1 ) = mv 2 − mv1 .

(17)
Отже, у другій частині рівності маємо імпульс сили за
проміжок часу t, а в третій – зміну кількості руху за цей
же проміжок часу, що і слід було довести.
У випадку криволінійного руху матеріальної точки під
дією змінної за модулем і напрямом сили весь проміжок
часу t можна розбити на нескінченно малі проміжки, у
межах яких вектор сили можна вважати постійним, а
шлях – прямолінійним,тоді імпульс сили за кінцевий
проміжок часу t буде дорівнювати сумі елементарних
імпульсів. У цьому випадку математичний вираз теореми
про зміну кількості руху набуває вигляду:
t2

mv 2 − mv1 = ∫ Fdt .
t1

Якщо до матеріальної точки прикладено кілька постійних
сил, то зміна кількості руху буде дорівнювати сумі
(алгебраїчній, якщо сили діють по одній прямій, або
векторній, якщо сили діють під кутом одна до одної)
імпульсів даних сил:
mv 2 − mv1 = Σ( Fi t ) = ΣS i .

30
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Теорема про зміну кінетичної енергії.
Механічною енергією називають енергію переміщення та
взаємодії тіл. Механічна енергія буває двох видів:
кінетична та потенціальна.
Кінетичною енергією, або енергією руху, називається
енергія, яку має будь-яка матеріальна точка при русі.
Кінетична енергія матеріальної точки дорівнює половині
добутку маси точки на квадрат її швидкості:
mv 2
(19)
K=
.
2
Кінетична енергія – величина скалярна і завжди додатна.
Одиниця вимірювання кінетичної енергії:

[K ] = [mv 2 ] = [m][v 2 ] = êã ⋅ ì

2

(

)

/ ñ 2 = êã ⋅ ì / c 2 ⋅ ì = Í ⋅ ì = Äæ .

Кінетична енергія має розмірність роботи.
Зв’язок між кінетичною енергією та роботою встановлює
теорема про зміну кінетичної енергії, яка формулюється

так: зміна кінетичної енергії матеріальної точки при
деякому її переміщенні дорівнює роботі сили,
прикладеної до точки, на цьому ж переміщенні.
Розглянемо криволінійний рух т. М
v
F
τ
М аτ
під дією змінної сили F (рис.).
α
Запишемо для цієї точки основне
рівняння динаміки:
an a
Fn

F
Рис.

òà = F ,

де F – діюча на точку сила, а – повне
пришвидшення точки; m – маса точки.
Спроектуємо цю рівність на напрям
швидкості v точки:

òà cos α = Fτ = F cos α .

Як відомо з кінематики,

a cos α = aτ =
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отже,

dv
= F cos α .
dt
Перемноживши обидві частини рівності на нескінченно
мале переміщення ds, отримаємо
dv
m ⋅ ds = F cos α ⋅ ds .
dt
Вираз, котрий знаходиться у лівій частині рівності,
перетворимо таким чином:
dv
ds
m ⋅ ds = mdv
= mvdv ,
dt
dt
і звідси,
mvdv = F cos α ⋅ ds .
Інтегруючи обидві частини цієї рівності у межах для
швидкості від v1 до v2 і для переміщення від 0 до s :
m

v2

s

v1

0

m ∫ vdv = ∫ F cos αds ,

отримаємо

mv 22 mv12
−
=W ,
2
2

(20)

де W – робота сили F на переміщенні s. Теорема доведена.
При сповільненому русі (v2<v1) складова Fτ, котра викликає
дотичне пришвидшення аτ, буде спрямована в сторону,
протилежну напряму вектора швидкості v, і робота сили F
буде від’ємною.
Cкладова Fn, що викликає пришвидшення an, роботи не
виконує, так як ця складова у кожний момент часу
перпендикулярна елементарному переміщенню точки
прикладання сили F.
Якщо до матеріальної точки прикладено кілька сил, то
зміна кінетичної енергії дорівнює алгебраїчній сумі робіт
цих сил:
mv 22 mv12
−
= ΣWi .
(21)
2
2
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Поняття про сили інерції. Метод кінетостатики.

Fін

F1

М

a
Fn

F3

Рис. а

F2
FΣ

Нехай на матеріальну т. М діє деяка
система сил F1 , F2 , F3 , ..., Fn (рис. а).
Серед сил можуть бути як активні
сили, так і реакції в’язей.
На основі принципу незалежної дії
сил т. М під дією цих сил отримає
таке ж пришвидшення, як ніби на
неї діяла лише одна сила, рівна
геометричній сумі заданих сил,

ma = FΣ = F1 + F2 + F3 + ... + Fn .
де а – пришвидшення т. М; m – маса т. М; FΣ – рівнодійна
системи сил.
Перенесемо вектор, який стоїть у лівій частині рівняння, в
праву частину. Після цього отримаємо суму векторів, яка
дорівнює нулю,

− ma + F1 + F2 + F3 + ... + Fn = 0 .
Введемо позначення − ma = F³í , тоді наведене рівняння
можна подати у вигляді

F³í + F1 + F2 + F3 + ... + Fn = 0 .

(22)

Таким чином, усі сили, включаючи силу F³í повинні
зрівноважуватися, так як сили F³í і FΣ рівні між собою і

спрямовані у протилежні сторони. Сила F³í , яка дорівнює
добутку маси точки на її пришвидшення, але спрямована
в сторону, протилежну пришвидшенню, називається
силою інерції.
З останнього рівняння випливає, що в кожний даний
момент часу сили, прикладені до матеріальної точки,
зрівноважуються силами інерції. Наведений висновок
називають принципом Д’Аламбера. Він може бути
застосований не тільки до матеріальної точки, але і до
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твердого тіла або до системи тіл. У цьому випадку він
формулюється таким чином: якщо до всіх діючих сил,
котрі прикладені до рухомого тіла чи системи тіл, додати
сили інерції, то отримаємо систему зрівноважених сил,
яка відповідає усім умовам рівноваги.

Σ Fi + Σ Ri + Fií = 0 ,

(23)

де Fi – активні сили, Ri – реакції в’язей, F³í – сили інерції.
Використання принципу Д’Аламбера для розв’язування
задач динаміки іноді називають методом кінетостатики.
Розглянемо як визначається сила
М
Fiн
а
v
інерції матеріальної точки у різних
•
випадках її руху.
Рис. а
1) т. М масою т рухається прямолінійно
з пришвидшенням (рис. а). При прямолінійному русі
напрям пришвидшення співпадає з траєкторією. Сила
інерції спрямована в сторону протилежну пришвидшенню,

Fін

і її чисельне значення визначається за формулою
F³í = òà .
(24)
При пришвидшеному русі напрями
а М Fiн v
пришвидшення і швидкості співпадають
•
і сила інерції спрямована в сторону
Рис. б
протилежну рухові. При сповільненому
русі (рис. б), коли пришвидшення спрямоване у
протилежний від швидкості бік, сила інерції діє за
напрямом швидкості.
2) т. М рухається криволінійно і
F³íï
аτ
нерівномірно (рис. в). Як відомо з
М
кінематики, її пришвидшення можна
•
а
0
90
розкласти на нормальну ап та дотичну
ап
аτ складові. Аналогічно сила інерції
F³íτ
точки Fін складається з двох складових:
Рис. в
нормальної та дотичної.
Нормальна складова сили інерції дорівнює добутку
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маси точки на нормальне пришвидшення і спрямована
протилежно до цього пришвидшення
F³íï = ma n .
(25)
Дотична складова сили інерції дорівнює добутку маси
точки на дотичне пришвидшення і спрямована
протилежно до цього пришвидшення

F³íτ = maτ .

(26)

Повна сила інерції т. М дорівнює геометричній сумі
нормальної та дотичної складових, тобто
(27)

F³í = F³ín + F³íτ .

Зважаючи на те, що дотична і нормальна складові
взаємно перпендикулярні, повна сили інерції

F³í =

(F ) + (F )
ï
³í
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Триботехніка спряжених елементів машин.

Види тертя та його основні закономірності.

Наука, що охоплює комплекс питань із тертя,
зношування та змащування деталей машин, має назву
триботехніка.
Під тертям розуміють опір, який виникає під час
відносного руху двох тіл у площині їхнього дотику за
наявності сили, що притискає одне тіло до іншого.
Розрізняють тертя ковзання та тертя кочення. Тертя
ковзання відбувається під час відносного руху двох тіл,
швидкості яких у точках дотику тіл неоднакові. Тертя
кочення виникає у вищих кінематичних парах, де
швидкості точок контакту однакові за модулем та
напрямом.
За станом поверхневого шару тіл та наявністю мастила
між елементами контактуючих деталей розрізняють:
сухе тертя, що виникає за відсутності на поверхнях

F

тертя мастильного матеріалу будь-якого виду;
рідинне тертя – за наявності на його поверхнях тертя
шару рідини.
Наближено можна вважати, що сухе тертя
характеризується такими закономірностями:
1. Сила тертя ковзання FТ пропорційна
N
нормальному тиску N, прикладена на
поверхні стику деталей і направлена
FТ
у бік, протилежний швидкості їхнього
•
відносного руху (рис.). Силу тертя
N
визначають за формулою Кулона
Рис.
(1)
FT = fN ,
де f – безрозмірний коефіцієнт тертя ковзання, що
визначається експериментально.
2. Коефіцієнт тертя f залежить від матеріалу деталей, стану
їхніх поверхонь, та швидкості їхнього відносного руху.
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Опір руху при коченні (рис.) обумовлений
ефектом молекулярного зчеплення на
площині контакту деталей.
Силу тертя кочення згідно з рис.
визначають за формулою

FT =

Рис.

N ⋅k
,
r

(2)

де k – коефіцієнт тертя кочення, мм, а r – радіус
ролика, мм.
Коефіцієнт тертя кочення k знаходять дослідним шляхом:
для пари деталей із незагартованих сталей k=(0,004…0,005)
мм, а для пари деталей із загартованих сталей
k=(0,001…0,002) мм.
Значення коефіцієнтів тертя ковзання f істотно більше.
Наприклад, для сталевих деталей без мастила f=0,12…0,15,
а для змащених сталевих деталей f=0,05…0,08.

Втрати на тертя кочення значно менші, ніж на тертя
ковзання. Тому в багатьох механізмах та машинах
конструкції рухомих з’єднань виконують так, щоб тертя
ковзання замінити на тертя кочення.
Втрати на тертя у спряженнях деталей машин.
Втрати на тертя у спряженнях деталей характеризуються
силою, що виникає у навантаженому контакті деталей під
час їхнього відносного руху. Контакт деталей може
здійснюватися по площині або по криволінійній поверхні, а
відносний рух деталей може бути поступальним чи
обертальним.
Якщо вважати дійсним закон Кулона для елементарної
площинки dA контакту довільної форми, то

dFT = fdN = fqdA;

FT = f ∫ qdA ,
A

(3)

де q – тиск на елементарній площинці контакту деталей.

37

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

F

Лекція 6

Значення тиску q, площинки dA та границь інтегрування
встановлюється залежно від конструктивного виконання
спряжених деталей.
Розглянемо спряження з відносним поступальним рухом
деталей. На рис. показані плоскі напрямні 2, що
забезпечують поступальний
Q v
Q
1
рух повзуна 1. Щоб перемістити повзун, навантажений
силою Q вздовж напрямної,
FT
треба до повзуна прикласти
силу F, яка дорівнює силі
N
N
2
тертя FT, у контакті цих
деталей.
Рис.
dN
= const
Для плоских напрямних (рис.) при q =
dA

N = Q;

dFT = fdN ;

FT = fN = fQ .

(4)

Види спрацьовування та розрахунки для
забезпечення стійкості деталей проти спрацювання.
Спрацьовування – процес руйнування поверхневих шарів
деталі в умовах тертя, що спричинює поступову зміну
розмірів, форми та стану поверхні деталі. Спрацювання –
результат процесу спрацьовування.
Спрацьовування є причиною виходу з ладу більшості
машин та їхніх деталей (близько 85-90 %). Щорічні видатки
на технічне обслуговування та відновлення спрацьованих
деталей при ремонтах парку деяких машин (автомобілі,
верстати, будівельні та дорожні машини, сільгосптехніка)
перевищують вартість річного випуску нових машин.
Залежно від характеру процесів, що відбуваються на
поверхнях контакту деталей, розрізняють такі види
спрацьовування: механічне, молекулярно-механічне та
корозійно-механічне.
Усі ці види спрацьовування деталей машин не мають
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вирішального значення. Переважний вид спрацьовування
залежить від зовнішніх умов експлуатації машини, способу
змащування (неперервний чи періодичний) ступеня
навантаження контакту деталей, питомого тиску,
швидкості ковзання та інших факторів.
Шляхи зменшення спрацьовування деталей машин.
Спрацьовування деталей машин можна зменшити
використанням ефективних мастильних матеріалів,
раціональним вибором матеріалів пар тертя і
забезпеченням оптимальних конструкцій вузлів тертя та
технології їх виготовлення.

Загальні принципи проектування, розрахунку
і експлуатації технічних об’єктів
Інженерне проектування – це процес, в якому наукова і
технічна інформація використовується для створення
нового пристрою, машини або системи.
Проектування передує конструюванню і є пошуком
науково обґрунтованих, технічно здійснених та
економічно доцільних рішень.
Конструювання – створення конструкції об’єкта згідно з
проектом. Конструкція передбачає спосіб з’єднання,
взаємодію частин, а також матеріал, з якого виготовляють
окремі елементи.
Види виробів. Виробом називається предмет або
сукупність предметів, які виготовляють на підприємстві.
Стандарт встановлює такі види виробів:
деталь – виріб, виготовлений із одного матеріалу без
використання складальних операцій (болт, гайка, вал).
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Сукупність деталей, з’єднаних на підприємстві з
допомогою складальних операцій називається
складальною одиницею.
Вимоги до виробів машинобудування. Якість машин,
приладів, а також їхніх складальних одиниць залежить
від деяких загальних вимог.
Працездатність – стан деталі, при якому вона здатна
виконувати задані функції з параметрами, установленими
вимогами технічної документації.
Надійність – властивість машини, деталі виконувати
задані функції, зберігаючи при цьому свої експлуатаційні
показники протягом заданого періоду часу.
Економічність – це забезпечення мінімальних затрат на
придбання матеріалів та обладнання.
Основні критерії працездатності деталей машин.
Це міцність, жорсткість, зносостійкість, теплостійкість,
вібростійкість.

Міцність є головним критерієм працездатності деталей.
Методи розрахунків на міцність вивчають у курсі опору
матеріалів.
Міцність – властивість матеріалу деталі працювати у
визначених умовах не руйнуючись.
Найпоширенішим методом оцінки міцності деталей
машин є порівняння розрахункових (робочих) напружень
з допустимими напруженнями.
Умову міцності виражають нерівністю
σ ≤ [σ ] або τ ≤ [τ ],
(1)
де σ, τ – розрахункові нормальні і дотичні напруження в
небезпечному перерізі деталі;
[σ ] , [τ ] – допустимі напруження.
Жорсткість – здатність деталей чинити опір зміні їх форми
і розмірів під дією прикладених навантажень. Разом із
міцністю це один з найважливіших критеріїв
працездатності машин.
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Зносостійкість – опір зношуванню деталей машин та
інших виробів, що труться.
Зношування – процес руйнування поверхневих шарів в
умовах тертя, що призводить до поступової зміни
розмірів, форми, маси і стану поверхонь деталей (зносу).
Знос – результат процесу зношування.
Теплостійкість – здатність деталей зберігати нормальну
працездатність у заданих межах температурного режиму.
Нагрівання деталей машин може викликати такі шкідливі
наслідки: зниження міцності матеріалу і появу
залишкових деформацій. Для забезпечення теплового
режиму роботи деталей і вузлів машин у ряді випадків
виконують спеціальні розрахунки, наприклад, тепловий
розрахунок черв’ячних редукторів.
Вібростійкість – здатність деталей і вузлів працювати в
потрібному режимі без недопустимих коливань (вібрацій).
Вібрації викликають змінні напруження і можуть привести
до втомного руйнування деталей.
Конструкційні матеріали й основи їх вибору
У машинобудуванні для виготовлення деталей
загального призначення широко використовують сталь,
чавун, пластмаси, гуми. Властивості, методи одержання,
позначення цих матеріалів розглянуті в курсі
“Матеріалознавство і технологія конструкційних
матеріалів”.
Правильний вибір матеріалу може бути зроблений на
основі розрахунків, а також співставлення механічних
характеристик матеріалів декількох варіантів деталейаналогів.
Основи стандартизації і взаємозамінності в
машинобудуванні
Стандартизація встановлює і рекомендує до
обов’язкового застосування правила, норми, параметри,
технічні характеристики запроектованих виробів і виробів,
що випускаються. Розрізняють такі категорії стандартів:
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ДСТУ – державний стандарт України, ОСТ – галузевий
стандарт.
Болти, гвинти, гайки, шпонки, підшипники кочення, паси,
муфти, ланцюги й інші вироби повинні відповідати ДСТУ.
Широкого поширення в машинобудування набула
взаємозамінність деталей і складальних одиниць машин.
Взаємозамінність – властивість однакових виробів
(деталей і складальних одиниць), що дозволяє
встановлювати їх у процесі складання або заміняти без
попереднього припасування при збереженні всіх вимог,
які ставляться до роботи виробу.
Взаємозамінність деталей машин забезпечується
системою допусків і посадок, що стандартизована
відповідно до Єдиної системи допусків і посадок (ЄСДП).
Допуски і посадки, що застосовуються в
машинобудуванні вивчають у спеціальному курсі
“Стандартизація, допуски і технічні вимірювання”.
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З’єднання деталей машин
Деталі можуть з’єднуватися між собою рухомо й нерухомо.
Рухомі з’єднання – це різні види шарнірів. До нерухомих
з’єднань належать роз’ємні – шпонкові, шліцьові, різьбові і
нероз’ємні – заклепкові, зварні, клейові, паяні та ін.
Роз’ємні дозволяють багаторазове з’єднання і роз’єднання
без пошкодження, а також регулювання зусилля притиску
деталей.
Нероз’ємні не дозволяють роз’єднувати деталі без
повного чи часткового їх руйнування.
Заклепкові з’єднання. Переваги: висока надійність;
зручність контролю; підвищений опір ударним та
вібраційним навантаженням; можливість з’єднання
деталей із складнозварних матеріалів.
Недоліки: порівняно висока вартість та трудомісткість
одержання з’єднання; ослаблення поєднуваних деталей
отворами під заклепки.

δ

Заклепкові з’єднання складаються з двох чи декількох
листових деталей, що з’єднуються у нероз’ємну
конструкцію за допомогою заклепок (рис.).
Заклепкою називають
F
круглий стержень 1, що має
m
F
сформовану голівку 2 на
n
одному кінці і сформовану
1
в процесі склепування замикаючу
2
d
Рис.
голівку на іншому її кінці.
Форма і розміри заклепок регламентовані стандартом.
Розрахунок заклепкових з’єднань
Нехай дві пластини товщиною δ з’єднуються за
допомогою заклепок діаметром d. До пластин прикладені
сили F, які намагаються зсунути пластини одну відносно
одної. На стержень заклепки від пластин передадуться
зусилля F, які намагатимуться перерізати заклепку по
площині m-n. В перерізі заклепки виникатимуть дотичні
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напруження τ. Окрім цього, заклепка
σзм
зазнаватиме і напруження зминання σзм (рис.).
n
m
σзм Умова міцності заклепки на зріз матиме
Q
вигляд:
τ çð = y ≤ τ çð ,
Рис.
Açð
де Qy - поперечна сила, яка виникає в кожній заклепці;
F
; n - кількість заклепок; i - к-сть площин зрізу.
Qy =
n ⋅i
πd 2
.
Азр - площа п/п заклепки; Açð =
τ

[ ]

4

Тому остаточно умова міцності на зріз:
4F
(1)
τ çð = 2
≤ τ çð .
πd n ⋅ i
Умова міцності на зминання записується у вигляді:
F
σ çì =
≤ [σ ]çì ,
(2)
n ⋅ Açì
де n - кількість заклепок;

[ ]

δmin

d

Açì = d ⋅ δ min – площа зминання

заклепки, що дорівнює проекції
бічної поверхні циліндра заклепки на
осьовий переріз;
δmin – найменша товщина з’єднуваних
Aзм деталей (пластин).
Допустимі напруження. У розрахунках на зріз
приймають [τзр]=(0,5…0,6)[σр]; напруження зминання
[σзм]=(2…2,5)[σр], а допустиме напруження розтягу [σр]=
(0,4…0,5)σт. σт – межа текучості матеріалу заклепки.
У практичних розрахунках, як правило, буває
відомий тип з’єднання, товщина з’єднуваних елементів,
прикладене зусилля і допустимі напруження. Тоді
залежно від товщини задаються діаметром заклепки і
після цього визначають з обох умов міцності потрібну
кількість заклепок п. З двох одержаних чисел п береться
більше і округлюється до цілого числа.
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Зварні з’єднання
Переваги: простота конструкції зварного шва і невисока
трудомісткість у виготовленні; значне зниження маси
конструкції; можливість з’єднання деталей будь-яких
форм; герметичність з’єднання; можливість
автоматизації зварювального процесу; зварне з’єднання
дешевше від заклепкового.
Недоліки: виникнення залишкових напружень в
елементах, що зварюються; недостатня надійність
з’єднання при значних вібраційних і ударних
навантажень.
Зварювання – технологічний процес з’єднання деталей із
застосування місцевого нагрівання стику деталей до
розплавленого пластичного стану із подальшим їхнім
деформуванням.
У машинобудування використовують такі способи
з’єднання деталей зварюванням: ручне дугове

зварювання металевим електродом; автоматичне
дугове зварювання металевим електродом під шаром
флюсу; електрошлакове зварювання та контактне
зварювання.
Технологічні процеси різних засобів зварювання і сфера
їх застосування розглядаються в курсі “Технологія
металів і конструкційні матеріали”.
Види зварних з’єднань і типи зварних швів
Залежно від взаємного розміщення з’єднуваних
елементів деталей розрізняють стикові (рис. а),
напусткові (рис. б), таврові (рис. в) та кутові (рис. г)
зварні з’єднання.

а

в

б
Рис.
45
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δ

δ

δ

Стикове з’єднання є найраціональнішим видом зварних
з’єднань. Воно утворюється за допомогою дугового або
контактного зварювання. Таке з’єднання виконують
стиковим зварним швом.
Стикові зварні з’єднання (рис.) бувають з прямим (а),
косим (б) та кільцевим (в) швами.

а

в

б
Рис.

Деталі поблизу стику повинні мати рівну товщину δ для
забезпечення їхнього однакового нагрівання.
Напусткове з’єднання виконують за допомогою кутових
(валикових) швів. Залежно від розміщення шва щодо
лінії дії сили F кутові шви (рис.) називають лобовими (а),
фланговими (б) та комбінованими (в).
F

F

а

б
Рис.

F

в

Розрахунок зварних з’єднань на міцність
Основною умовою під час проектування зварних
конструкцій деталей є забезпечення рівноміцності зварних
швів та з’єднуваних елементів деталей.
Розрахунок стикових з’єднань. Стикове з’єднання
розраховують на міцність за тими самими умовами, що й
для суцільних елементів деталей.
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δ

l

Розглянемо стикове з’єднання (рис.). При такій схемі
навантаження зварне з’єднання
F
F зазнаватиме деформації розтягу,
а умова міцності запишеться так:
Nx
F
′
σ
=
=
≤ [σ ]
(1)
Рис.
A δ ⋅l
де σ – напруження розтягу у шві; F – сила,
що навантажує з’єднання; δ, l – товщина
′
та ширина з’єднуваних елементів, [σ ] – допустиме
напруження розтягу стикового зварного з’єднання.
Розрахунок напусткових з’єднань
У напусткових з’єднаннях кутові шви умовно
розраховують на зріз за найменшим перерізом, який
знаходиться у бісекторіальній площині прямого кута в
поперечного перерізі шва (рис.), де розрахункова висота
кутового шва h = 0,7 k (оскільки k ⋅ sin 45 o ≈ 0,7 k ).

lш

45°

k

k

F

F

а

k

7k

0,

Рис.

б

Катет зварного шва треба брати k≥3 мм.
Для напусткового з’єднання навантаженого відповідно до
схеми на рис. а умову міцності записують у вигляді

τ=

Qy
A

=

F
′
≤ [τ ] ,
0,7 ⋅ k ⋅ l

(2)

де τ – розрахункове напруження зрізу; F – сила, що
навантажує з’єднання; k – катет кутового шва; l – довжина
′
швів; [τ ] – допустиме напруження зрізу.
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k

d

Для з’єднань із кількома швами за розмір l беруть сумарну
довжину швів, наприклад, для напусткового з’єднання
фланговими швами l=2lф.
Для напусткового з’єднання
із кільцевим кутовим швом,
F
F навантаженого відповідно
до схеми на рис.
T
T навантаження зрізу в шві
визначають окремо від сили
Рис.
F і від крутного моменту T. Тоді ці
напруження складають геометрично (τF і τT спрямовані під
прямим кутом):
F
F
2T
τT = T =
;
;
τF =
A
0,7 kπd
0,7 kπd 2

τ = τ F2 + τ T2 ≤ [τ ]′ .

(3)

b

У цьому випадку від крутного моменту на шов діє колова
сила FT = 2T , а площа зрізу шва A = 0,7 kπd .
d
Якщо з’єднання навантажене моментом M (рис.), то
напруження у швах розподіляються по їхній довжині
нерівномірно і напрям їх різний.
l
Нерівномірність розподілення напружень
тим більша, чим більша довжина l швів
•
відносно розміру b. У загальному випадку
τM
M
максимальне напруження на кінцях швів
•
M
,
можна визначити за формулою τ M =
Wρ
Рис.
де Wρ – полярний момент опору перерізу
швів у площині їхнього руйнування.
Для порівняно коротких швів ( l < b ), поширених на
практиці, наближено можна припустити, що напруження
зрізу розподіляються вздовж швів рівномірно (рис.)
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M
і спричинені дією на кожний шов сили F = .
b
l
l
F2

M

F1

F2

•

b

τM

τ
τ •τ
τ τ
F1

b

M

M

k

k

τ

τ

α

F1

h

F2

F

M

Рис.

Рис.

Тоді наближена умова міцності може бути записана у
вигляді
M
′
(4)
τM =
≤ [τ ] .

0,7 klb

З урахуванням цих допущень можна розглядати
наближений розрахунок зварного з’єднання і для більш
загальної схеми навантаження (рис.), де шви
навантажуються силами F =F·cosα , F =F·sinα , а також
моментом M=F ·h. У такому разі більш навантаженим є
2

1

2

верхній шов, для якого умова міцності має вигляд

τ max = (τ F + τ M ) 2 + τ F2 ≤ [τ ]′ ,
1

2

(5)

де складові напружень зрізу визначають за формулами:
F1
F2
;
τ F1 =
τ F2 =
;
2 ⋅ 0,7 kl
2 ⋅ 0,7 kl

τM =

49

M
.
0,7 klb

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

Лекція 8

Допустимі напруження для зварних з’єднань
Допустимі напруження зварних швів приймають залежно
від допустимого напруження при розтягу [σ p ] основного
металу конструкції, способу зварювання та
характеристики електродів. Значення допустимого
напруження при розтягу визначають за відомою
σT
,
формулою [σ p ] =
[s ] де σТ – межа текучості основного
металу (з’єднуваних деталей), [s]=1,3…1,6 – коефіцієнт
запасу міцності низьковуглецевої сталі.
Для стикових зварних з’єднань допустиме напруження
зварного шва визначається за формулою
[σ ]′ = σ p ⋅ ϕ ⋅ γ ,

[ ]

де φ – коефіцієнт міцності зварного шва (φ=0,9…1), γ –
коефіцієнт змінних навантажень, при статичних
навантаженнях γ=1.

Для напусткових зварних з’єднань допустиме напруження
визначається аналогічно
[τ ]′ = σ p ⋅ ϕ ⋅ γ .
У цьому випадку φ=0,5…0,65.

[ ]

F

δ

F

Клейові з’єднання. Клейовими називають нероз’ємні
з’єднання з допомогою клею – речовини, здатної
з’єднувати матеріали і утримувати їх разом шляхом
скріплення поверхонь. Найчастіше використовуються
клейові напусткові з’єднання
lш
F (рис.), рідше стикові.
Використання універсальних клеїв
типу БФ, ВК, МПФ і інших (у наш
час вживають більше ста марок
F
клеїв) дозволяє довести міцність
клейових з’єднань до 80 % від
міцності матеріалів, що
Рис.
склеюються.
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Переваги і недоліки клейових з’єднань
Переваги: простота одержання нероз’ємного з’єднання і
низька вартість робіт зі склеювання; можливість одержання
нероз’ємного з’єднання різнорідних матеріалів будь-якої
товщини; відсутність короблення одержуваних деталей;
герметичність та корозійна стійкість з’єднання, значно
менша ніж при зварюванні, концентрація напружень.
Недоліки: зменшення міцності з’єднання з часом
(“старіння”); низька теплостійкість більшості марок клеїв.
Розрахунок клейових з’єднань на міцність
Напусткове з’єднання. При дії сили F, що розтягує чи
стискає з’єднання (рис.) розрахунок виконується на зсув
(зріз) за формулою:
F
(6)
τ çñ =
≤ [τ ]çñ ,
Açñ
де τзс і [τ]зс – розрахункове і допустиме напруження на
зсув; [τ]зс=10…25 МПа для карбонільного клею,
[τ]зс=4,5…7,0 МПа для клею групи БФ; Азс – площа зсуву.
Стикове з’єднання. Розрахунок виконують на розтяг
(стиск) за формулою
F
(7)
σ ð = ≤ [σ ] p ,
A
[σ]p=17…25 МПа; А – площа стику деталей, що склеюються.
Шпонкові з’єднання. Служать для закріплення на валові
обертових деталей (зубчастих коліс, шківів, муфт і т. ін.),
а також для передачі обертального моменту від вала 1
(рис.) до маточини деталі 2 або навпаки. З’єднання
3
виконується за допомогою шпонки 3.
Шпонкою називають деталь, яку
2 встановлюють у пазах стикованих
деталей і яка перешкоджає їх
T
відносному повороту або зсуву.
За конструкцією шпонки поділяють на
призматичні, сегментні, клинові. Всі
1
вони стандартизовані.
Рис.
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h

t1

Розрахунок шпонкових з’єднань
Розглянемо з’єднання призматичною
b
шпонкою (рис.). Обертовий момент Т
σзм
передається від вала до маточини
F
(втулки) деталі.
Основним є розрахунок за умови
обмеження напружень зминання:
T
F
σ çì =
≤ [σ ]çì
(8)
d

Açì

де F – сила, що діє на поверхні,
Рис.
Aзм – площа поверхні зминання,
[σ]зм – допустиме напруження зминання (для чавунних
маточин [σ]зм=60…80 МПа , для сталевих [σ]зм=100…150 МПа.
Для даного з’єднання
а площа зминання:

d
2T
,
T = F⋅ ⇒ F =
2
d
Açì = (h − t1 ) ⋅ l ,

де l – робоча довжина призматичної шпонки;
(h – t1) – робоча глибина паза.
Для відповідальних з’єднань призматичну шпонку
перевіряють на зріз:
F
F
(9)
τ çð =
=
≤ τ çð .

Açð

h

l

b
Рис.

b ⋅l

[ ]

де τзр – розрахункове напруження на зріз;
b – ширина шпонки; l – довжина шпонки;
[τзр] – допустиме напруження на зріз
(приймають [τзр]=60…90 МПа).

Різьбові з’єднання

Різьбовими називають такі з’єднання, які виконують за
допомогою деталей, що мають різьбу.
Переваги: дозволяють багаторазове складання і
розкладання; можливість регулювання (сили притиску);
висока міцність і надійність.
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Недоліки: самовідгвинчування (при вібраціях); збільшення
маси з’єднуваних деталей; послаблення конструкції
(отворами).
Розрізняють різьбу циліндричну та конічну, зовнішню (болт,
гвинт, шпилька і т.і.) і внутрішню (гайка, різьбовий отвір).
Існує п’ять основних профілів різьби (рис.): а – трикутна;
б – упорна; в – трапецеїдальна; г – прямокутна; д – кругла.
Найбільшого поширення набули в машино- і
приладобудуванні трикутна (кріпильна різьба) і
трапецеїдальна (ходова, тобто призначена для
передавання сили і руху – гвинти пресів, верстатів і т. ін.).

а

г

в

б

д

Рис.
Кріпильні різьби бувають метричні, трубні та круглі.
Метрична різьба є основною кріпильною різьбою. Вона
має назву метричної тому, що всі її розміри задаються в
міліметрах (а не в дюймах). Метрична різьба має
трикутний профіль витків із кутом профілю α=60° (рис.).
Метрична різьба характеризується такими основними
геометричними параметрами: d – зовнішній (номінальний)

p

Болт

α=60°

Рис.
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діаметр різьби; d1 – внутрішній діаметр; d2 – середній
діаметр; р – крок різьби (відстань між однойменними
сторонами сусідніх витків; Н – робоча висота профілю.
Позначення метричної різьби: М20 – метрична різьба з
нормальним кроком і зовнішнім діаметром d=20 мм;
М20 х 1,5 – метрична різьба
Різьба F0 Md
з малим кроком витків
Гайка
З’єднувані р=1,5 мм і зовнішнім
деталі діаметром d=20 мм.
F
Кріпильні різьбові деталі.
Для з’єднання деталей
F
d
використовують болти
(гвинти з гайками) (рис.).
Болт
Головка Для виготовлення кріпильних
різьбових деталей
F0
болта
використовують сталі:
Рис.
вуглецеві звичайної якості, якісні конструкційні та
леговані конструкційні. Механічні властивості сталевих
кріпильних деталей нормуються за стандартом, згідно з
яким болти поділяють на 11 класів, а гайка – на 7 класів
міцності.
Клас міцності болтів позначається двома цифрами,
розділеними крапкою. Перше число, помножене на 100,
вказує мінімальне значення межі міцності σв, МПа,
матеріалу болта, а друге число, поділене на 10 і помножене на перше – межу текучості матеріалу болта σT.
Наприклад, для болта класу міцності 5.6 маємо:
σв=5·100=500 МПа; σТ=6·5/10=300 МПа. Умовне позначення
болта, наприклад, із номінальним діаметром різьби
d=12 мм, малим кроком різьби р=1,25 мм, довжиною
l= 60 мм та класом міцності 5.6 записують:
Болт М12 1,25 60.56 ГОСТ 7805-70. Найнижчим класом
міцності болтів є 3.6, а найвищим – 14.9.
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Розрахунки різьбових з’єднань на міцність
Переважна більшість болтів працює зі значною
попередньою затяжкою. В результаті затягання болта в
його п/п виникає поздовжня сила Nx і крутний момент Tx.
Т. ч., стержень болта зазнає розтягу і кручення, а різьба
його піддається зрізу, згину і зминанню.
Для стандартних кріпильних виробів, які працюють при
статичних навантаженнях можна обмежитись розрахунком
за основним критерієм працездатності – міцності стержня
болта при одночасній дії розтягу і кручення.
Розрахунок болтових з’єднань, навантажених осьовою і
поперечною силами. При розрахунку конструкція,
навантаження і матеріал різьбового зєднання звичайно
задані, а номінальний діаметр d різьби болта або кількість
болтів n невідомі. Тому розрахунок болтового з’єднання
полягає у визначенні з рівняння міцності потрібного
діаметра різьби або кількості болтів.

Незатягнуті болти навантажені зовнішньою осьовою силою.
d1
Розрахунок розглянемо на прикладі болта
для підвішування вантажної скоби (рис.).
Особливістю цього розрахунку є те, що
болт не має попередньої затяжки.
Під час навантаження петлі силою в
d
стержні болта виникає деформація розтягу.
Тому незатягнуті болти розраховують
тільки на розтяг за формулою
N
F
≤ [σ ] p ,
σð = x =
(10)
2
πd1
A
F
4
де F – осьове навантаження, еквівалентне
Рис.
поздовжній силі Nx, d1 – внутрішній діаметр різьби.
Із (9) отримуємо потрібний внутрішній діаметрі різьби
4F
(11)
d1 ≥
.
π [σ p ]
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Отримане значення d1 заокруглюють до стандартного, за
яким визначають (за відповідною таблицею) номінальний
діаметр стержня болта.
Болтове з’єднання деталей, що навантажені силами зсуву.
У такому з’єднанні основною умовою надійності є
відсутність відносного зсуву деталей. Розглянемо два
варіанти виконання з’єднання.
1. Болт встановлено в отвори
деталей без зазору (рис.).
F/2
Сила F безпосередньо
передається на болт, який буде
F
зрізатися. Умова міцності на зріз:
d
F/2
Qy
4F
≤ τ çð , (12)
τ çð =
=
i ⋅ πd 2
A

[ ]

Рис.

де i – кількість площин зрізу (у
нашому випадку (рис.) і=2.

Потрібний діаметр на зріз можна визначити з умови
міцності на зріз
4F
d≥
.
(13)
π [τ çð ]⋅ i
Інколи для болтів встановлених без зазору виконують
перевірку міцності за напруженнями зминання по
циліндричній поверхні контакту болта з деталями
з’єднання.
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2. Болт встановлено в отвори деталей із зазором. (рис.)
У цьому випадку болт повинен
F0
d1
бути затягнутий так, щоб сила
тертя, яка виникає між
поверхнями стикових деталей
F/2
забезпечила нормальну роботу
F з’єднання без відносного
d
зміщення деталей.
F/2
Для нашого випадку
F0

FT = fiF0 ≥ F або
і, отже,

fiF0 = kF

kF
(14)
,
Рис.
fi
де FT – сила тертя; f – коефіцієнт тертя між поверхнями
з’єднуваних деталей; k=1,2…1,5 – коефіцієнт запасу від
взаємного зсуву деталей (при статичному навантаженні).
F0 =

З урахуванням скручування болта під час його
затягування розрахункова сила для нього
kβF
,
F p = F0 ⋅ β =
(16)
i⋅ f
де β – коефіцієнт, що враховує скручування болта при
затяжці, β=1,3.
Fp
kβF
І тоді
.
σ åêâ =
=
Ap
πd12

if ⋅

Остаточно отримуємо

σ åêâ =

4

5,2kF
≤ σp .
2
ifπd1

[ ]

(17)

Тут розрахункове напруження позначено σекв, оскільки
враховує сумісний вплив нормальних напружень від
розтягу болта і дотичних напружень, які виникають при
його крученні.
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Допустимі напруження. При розрахунку болтів на
статичне навантаження допустимі напруження при
розтягу вибирають залежно від межі текучості матеріалу.
1.

[σ ] = σ[s] .
p

T

a

a

Допустимий коефіцієнт запасу міцності [s] беруть для
незатягнутих болтів, навантажених осьовою силою:
[s]=1,5…2 для болтів з вуглецевої сталі; для затягнутих
болтів: [s]=1,5…2,2 для болтів з вуглецевої сталі.
Ці значення [s] беруть при контрольованій затяжці.
Якщо затяжка не контролюється, то для d ≤ 30 мм вказані
значення [s] треба збільшити у два рази. Це пов’язано з
можливістю руйнування болтів малого діаметра при
неконтрольованій затяжці.
Значення допустимих напружень зрізу та зминання:
2. [τзр]=(0,25…0,30) σТ.
3. [σзм]=(0,8…1,0) σТ для вуглецевої сталі.
Розрахунок групових болтових з’єднань.
Зводиться до визначення
F
розрахункової сили для
F
l
найбільш навантаженого
болта. Після цього
розрахунок болта викоRM
RF
нується з умови міцності
M
на розтяг.
RF
Розглянемо кріплення (рис.)
RF
кронштейна до плити за допомогою трьох болтів. З’єднання наRM
вантажене силою F, яка викликає
появу моменту M (M=F·l).
Перенесемо силу F на лінію центру ваги
з’єднання. тоді у кожному болті буде виниРис.
кати зусилля RF. Зусилля RM буде виникати
лише у крайніх болтах. Тоді RF=F/3; RM=M/(2a).
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Верхній і нижній болти будуть навантажені однаково. У
кожному з них виникатиме розрахункове зусилля R
R = R F2 + RM2 .

Якщо болти вставлені у деталі з’єднання із зазором, то
їх міцність можна перевірити за формулою
5,2kR
σ åêâ =
≤ σp .
fπd12

[ ]

Механічні передачі.
Призначення. Принцип роботи . Класифікація.
Для надання руху машинам-знаряддям потрібна
механічна енергія. Цю енергію отримують від електричних,
теплових та інших машин-двигунів. Найчастіше механічна
енергія, що використовується для приведення в рух машини-знаряддя, являє собою
енергію обертального руху
М
Х
вала двигуна.
Як правило, вал двигуна має
1
іншу,звичайно більшу кутову
2
швидкість, ніж вал машини,
Х
що приводиться в рух.
Переважно між валами дви3
гуна 1 і машини-знаряддя 3
вводять проміжні пристрої 2, що
Рис.
називаються передачами (рис.).
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Усі передачі поділяють на:
1) гідравлічні; 2) електричні; 3) пневматичні; 4) механічні.
У курсі “Технічної механіки” розглядають тільки механічні
передачі.
Механічні пристрої, що затосовуються для передавання енергії від джерела до споживача із зміною кутової
швидкості або виду руху, називають механічними
передачами, або просто передачами.
За способом передавання руху механічні передачі
ділять на передачі тертям – фрикційні, пасові і передачі
зачепленням – зубчасті, черв’ячні, ланцюгові.
Передачі можуть виконувати такі дії:
1) змінювати частоту обертання валів;
2) розподіляти енергію між механізмами;
3) змінювати крутні моменти на валах;
4) перетворювати один вид енергії в інший.
Основні кінематичні і силові співвідношення в
передачах.
Усі параметри механічної передачі, що належать до
ведучої ланки позначимо індексом 1, а до веденої ланки –
відповідно індексом 2 (рис. ). Веденими ланками
називають деталі передач (котки,
шківи, зубчасті колеса і т. ін.), що
ω2
T2
одержують рух від ведучих ланок.
Переважно ведучі ланки або
елементи мають більшу швидкість, а
ведені – меншу.
d2
v1=v2
Основний кінематичний параметр
T1
механічної передачі – передаточне
d1
число и=ω1/ω2 , яке є відношенням
ω1
кутової швидкості ω1 ведучої ланки
Рис.
до кутової швидкості ω2 веденої
ланки передачі.
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Енергетичними параметрами механічної передачі є
передавані потужності на ведучій ланці Р1 і на веденій
ланці Р2, а також коефіцієнт корисної дії (ККД) η, що
визначається за співвідношенням η=Р2/Р1.
Параметри ω1 і ω2, а також P1 і P2 є мінімально потрібними для розрахунку будь-якої механічної передачі.
Передавані потужності та кутові швидкості визначають
обертові моменти на валах передачі:
на ведучому валу Т1=Р1/ω1 ;
(1)
на веденому валу Т2=Р2/ω2 .
(2)
Інколи швидкості обертання ланок механічної передачі
задаються у вигляді частоти обертання п. Зв’язок між
кутовою швидкістю ω та частотою обертання п виражає
формула ω=πп/30 .
У розрахунках механічних передач зустрічаються такі
параметри, як колова швидкість та колова сила.
ω2

T2
d2

Ft

1

Ft

2

Колова швидкість v – це лінійна
швидкість точок обертової ланки
передачі, розміщених на відстані d1/2 або
d2/2 від осі обертання (рис.)

v = v1 = v 2 =

ωd 1

=

ωd 2

.

(3)
2
2
T1
Колова сила Ft – це сила, що діє на ланку
ω1
передачі і спрямована по дотичній до
d1
траєкторії руху точки її прикладання:
Рис.
2T
2T
(4)
Ft = Ft1 = Ft2 = 1 = 2 .
d1
d2
Потужність, що затрачається на рух ланки передачі із
швидкістю v у напрямі, протилежному дії на ланку зовнішньої сили F, знаходять за формулою
Fv
P= 3.
(5)
10
v1=v2
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У приводах машин може застосовуватися кілька послідовно розміщених механічних передач (рис.). У цьому випадку загальне передаточне число и
привода та його ККД визначають за
М
наведеними нижче формулами.
ω
ω
ω
1
2
ω 2 = 1 ; ω3 = 2 = 1 ;
u 2 u1 ⋅ u 2
u1
3
4
ω
ω1
ω4 = 3 =
.
х
х
u 3 u1 ⋅ u 2 ⋅ u 3
Загальне передаточне
х
х
число привода

ω1
= u1 ⋅ u 2 ⋅ u 3 .
ω4
Отже, загальне передаточне число привода, що
складається з кількох передач дорівнює добутку
передаточних чисел його складових передач, тобто
u = u1u 2 ...u n .
(6)
u=

Рис.

Зв’язок між потужностями на окремих валах привода
запишемо у вигляді:
P2 = P1η1 ; P3 = P2η 2 = P1η1η 2 ; P4 = P3η 3 = P1η1η 2η 3 .
Відповідно ККД всього приводного механізму
P
η = 4 = η1η 2η 3 .
P1
ККД привода, що складається з кількох послідовно
розташованих механічних передач, дорівнює ККД всіх
його складових передач, тобто
η = η1η 2 ...η n .
(7)
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Фрикційні передачі
Передачі, в яких рух від одного вала до іншого
передається силами тертя, що виникають між робочими
поверхнями обертових котків, називають фрикційними.
Для виникнення сили тертя, достатньої
для передачі заданого моменту від ведуω1
чого вала до веденого, застосовують
натискні пристрої, що ґрунтуються на
використанні сили ваги, пружин, системи
важелів і т. ін. Фрикційна передача в
найпростішому вигляді складається з
ω2
двох котків (рис.).
Фрикційні передачі за передаваним
навантаженням значно поступаються
іншим видам механічних передач. Вони
не забезпечують постійного передаточного
числа (через можливе проковзування котків).
Рис.

Фрикційні передачі використовують у вібрографах,
спідометрах. Дуже вигідне застосування фрикційних
передач у варіаторах – механізмах, які забезпечують
безступеневу зміну кутової швидкості веденого вала при
незмінній кутовій швидкості ведучого.

ω1
1

Пасові передачі
Передача механічної енергії, що здійснюється гнучким
зв’язком за допомогою тертя між пасом і шківом,
називається пасовою. Складається з ведучого 1 та
веденого 2 шківів і привідного
b
паса замкнутої форми 3, що
розміщується на шківах з
ω2
деяким попереднім натягом.
Вільна ділянка паса а, що
набігає на ведучий шків назиa
3
вається ведучою віткою, а
2
Рис.
вільна ділянка b, що набігає на
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ведений шків називається веденою віткою.
Переваги: 1) прості у виготовленні та експлуатації;
2) можуть передавати енергію на великі відстані (10 м і
більше; 3) плавність і безшумність роботи, які обумовлені
еластичністю паса; 4) запобігають різкому перевантаженню елементів машини внаслідок пружності паса та
можливості його проковзування на шківах.
Недоліки: 1) непостійне передаточне число (через
можливе проковзування паса);
2) низька довговічність приводних пасів.
Пасові передачі класифікують за формою
а)
поперечного перерізу паса:
а) передачі з плоским ременем (ремені – гумові, шкіряні; використовують нитки з більш
б)
міцного матеріалу, називається корд);
б) передачі з клиновим ременем (сили тертя набагато
більші, а отже і тягова спроможність більша);

в) передачі з поліклиновим пасом (для
передачі дуже великих зусиль);
г) круглопасові передачі (для передачі
невеликих зусиль – швейні машинки,
магнітофони).

в)

Приводні паси
г)
Пас є тяговим органом, від якості якого залежать довговічність і нормальна робота передачі. До нього ставлять
такі вимоги: достатня міцність, надійність і довговічність,
невисока вартість, висока тягова здатність та еластичність; високий коефіцієнт тертя між пасом і шківом.
Плоскі приводні паси мають прямокутний п/п і являють
собою гнучку стрічку з прогумованої бавовняної тканини
або шкіри.
Шкіряні паси мають високу тягову здатність, пружність і
еластичність. Через високу вартість їх рекомендують
застосовувати лише у відповідальних передачах.
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Гумотканинні паси при спокійних навантаженнях мають
добру тягову здатність і пружність, недорогі, а тому дуже
поширені.
Матеріал і тип паса вибирають залежно від умов роботи
передачі. Для середньошвидкісних передач (v до 30 м/c)
найбільше застосування мають гумотканинні паси. Для
швидкохідних (v ≤ 50 м/с) і надшвидкохідних передач
застосовують синтетичні паси з капронової тканини,
облицьовані плівкою з поліаміду і каучуку.
Клинові паси виготовляють безшовними в спеціальних
прес-формах. Вони мають трапецієвидний профіль п/п і
складаються з суканого бавовняного або синтетичного
шнура (корду); гумового шару та обгортки з прогумованої
тканини. У поліклинових пасах несучий шар
виготовляють у вигляді кордшнура з хімічних волокон
(віскоза, лавсан, скловолокно). Ці паси поєднують переваги плоских пасів – монолітність і гнучкість, і клинових –
підвищене щеплення зі шківом.
Основні кінематичні і геометричні співвідношення у
пасових передачах
Внаслідок пружного ковзання колова швидкість v2
веденого шківа трохи менша від колової швидкості v1
ведучого: v2=v1(1 – ε), а v1=ω1d1/2=πd1n1/60.
Коефіцієнт пружного ковзання
(1)
ε=(v1 – v2)/v1 = 0,01…0,02.
Передаточне число (з урахуванням ковзання)
ω
n
d2
.
u= 1 = 1 =
ω 2 n2 d1 (1 − ε )

Діаметр меншого шківа d1 при проектному розрахунку
можна визначити за емпіричною залежністю
d1 = (520...610)3 P1 ω1 ,

де P1 – потужність на ведучому шківі, ω1 – кутова
швидкість.
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Діаметр більшого шківа d2 (рис.) визначають із виразу
d2 = ud1.
β
β
Кут нахилу віток β
В α2
визначають з ∆ О1ВО2
β
•
·
1
α1 d
O2 B d 2 − d 1
β
sin
;
=
=
О1
О2
d2
2a
O1O2
d 2 − d1
. (2)
2a
Міжосьова відстань а:

sin β ≈ β ;

a
Рис.

β=

а=(2…3)·(d +d ) – плоскопасова; а=(1…2)·(d +d ) – клинопасова.
1

2

1

2

Кути обхвату α1 і α2 :
в радіанах

У градусах

 d 2 − d1 
;
a


 d − d1 
α 2 = π + 2β = π +  2
.
a



α 1 = π − 2β = π − 

d −d 
α 1 = 180 0 − 57 0  2 1  ;
 a 

(3)

(4)
d
−
d


α 2 = 180 0 + 57 0  2 1  .
 a 
Для плоскопасових передач рекомендується α 1 ≥ 150 o ,
а для клинопасових α 1 ≥ 120 o . Якщо α виявиться меншим
від рекомендованих значень, то треба збільшити
міжосьову відстань а або встановити натяжний ролик.
Довжина паса
2
(
d1 − d 2 )
π
.
l = 2a + (d1 + d 2 ) +
(5)
2
4a
Сили і напруження в пасі. Для створення необхідного
тертя між пасом і ободом шківа пас повинен мати
достатню силу початкового натягу F0. Це досягається
попереднім натягом паса при монтажі, або за допомогою
рухомої опори. Чим більше F0, тим вища тягова здатність
передачі.
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Напруження розтягу від попереднього натягу паса
σ 0 = F0 A ,
(6)
а)
F0
де А – площа п/п паса.
F0
О2
О1
На рис. а показана пасова
передача у стані спокою
F0
(Т1=Т2=0). У цьому випадку
F0
вітки паса навантажені тільб)
Т2 ки силою попереднього
F2
F2
натягу F0. Після прикладання
Т1
ω1 О1
робочого навантаження
О2
натяг ведучої вітки зростає
ω2
до F1, а веденої вітки спадає
до F2 (рис. б). При цьому
F1
F1
F1 + F2 = 2 F0 . (7)
Рис.
Різниця F1 – F2 = Ft ,
(8)
де Ft = 2Т1/d1 – колова сила на шківі, або корисне
навантаження паса.

Із (7) і (8) отримуємо натяг ведучої F1 і F2 веденої віток
пасової передачі:
F
F
(9)
F1 = F0 + t ; F2 = F0 − t .
2
2
Напруження в п/п ведучої та веденої віток можна знайти,
поділивши праві та ліві частини рівнянь (9) на площу А
перерізу паса:
σ 1 = σ 0 + 0,5σ t ; σ 2 = σ 0 − 0,5σ t , (10)
де σt=Ft/A – напруження в пасі від робочого навантаження.
Окрім цього в п/п паса будуть виникати напруження від дії
відцентрових сил, які виникають безпосередньо на
шківах, а також напруження від згину паса на шківах.
Клинопасова передача
Пасову передачу з паралельними осями, приводний пас
якої має клинову форму поперечного перерізу, називають
клинопасовою. Число клинових пасів часто приймають від
трьох до пяти, але передача може бути і з одним пасом.
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Форму канавки шківа проектують так, щоб між шківом та
пасом постійно був гарантований радіальний зазор (рис.
). Робочі поверхні – це бічні сторони паса, тому клиновий
пас не повинен виступати за межі зовнішbp
нього діаметра шківа. Клинопасові передачі використовують частіше, ніж плоскопасові, через можливість передачі більшої потужності. Кут φ=40˚.
Клиновий пас у поперечному перерізі має
φ
вигляд трапеції (рис. ). Основний несуРис.
чий шар 1 складається з одного або
b0
декількох рядів товстих кордових шнурів
bp
завулканізованих у спеціальну гуму 2, а
зовні обгорнутий кількома шарами прогумованої тканини 3.
1
Клинопасова передача використовується
2
при потужності привода до 200 кВт.
Рис.
3

dp

dз
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Передача зубчастим пасом
У цій передачі пас на внутрішньому боці має зубці трапецієвидної форми, а шківи – відповідні їм зубці на ободі
(рис.). Передача працює за принципом зачеплення, тому
до пасових передач вона належить умовно.
••••••••••••••
Передачі зубчастим пасом є
безшумними, мають малі
габаритні розміри, працюють
без проковзування паса на
шківах. Передаточне число
залишається незмінним і
Шків
досить високим.
Рис.
Зубчастий пас складається із скручених
кордних ниток, котрі мають високу міцність на розрив.
Зубчаста поверхня паса облицьована тканиною на основі
Пас
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нейлону. Пас має високу втомну виносливість, стійкість
проти впливу масла, вологи і тепла.
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Зубчасті передачі
Загальні відомості та класифікація
Зубчасті передачі мають найбільше розповсюдження у
сучасному машинобудуванні, їх застосовують у широких
діапазонах швидкостей (до 120 м/с) і потужностей (до
десятків тисяч кіловат).
Механізм, призначений для передавання обертового
руху від одного вала до іншого за допомогою зубчастих
коліс, що перебувають у зачепленні, називають
зубчастою передачею.
Переваги: 1) високий ККД ( η=0,96…0,99 ); 2) можливість
передавати дуже великі потужності (до 50 000 кВт);
3) малі габаритні розміри; 4) простота в обслуговуванні.
Недоліки: 1) є джерелом вібрації та шуму; 2) відносна
складність виготовлення.

Зубчасті передачі та колеса класифікують за такими
ознаками: 1) за взаємним розташуванням осей валів:
а) з паралельними осями – циліндричні (рис. а);
б) з осями, що перетинаються – конічні (рис. б);
в) з валами мимобіжними у просторі – черв’ячні (рис. в).

а

в

б

Рис.
2) за конструктивним оформленням: відкриті, що не
мають захисного кожуха і масляної ванни; закриті, що
мають картер і кришку, яка добре ізолює передачу від
зовнішнього середовища (картер є масляною ванною);
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3) за коловою швидкістю: тихохідні (до 3 м/с), для
середніх швидкостей (3…15 м/с), швидкохідні (понад 15
м/c).
Циліндричні передачі поділяються на:
а) прямозубі (рис. а); б) косозубі (рис. б); в) шевронні
(рис. в).

а

в

б

β

Рис.
Зубчасте колесо передачі з меншим числом зубців
називається шестірнею, а з більшим – колесом. При однаковому числі зубців зубчастих коліс, шестірнею називається ведуче зубчасте колесо, а колесом – ведене.

2

αw

aw

dw2=d

df 2

Елементи теорії зубчастого зачеплення
Профіль зуба будують по евольO2
венті. Евольвента – це крива, яку
описує точка прямої, що перекоω2
2
a
d
чується по циліндру (чи по колу)
N без проковзування.
αw
На рис. показане зачеплення
зубців з евольвентним профілем
Р
двох зубчастих коліс.
N
αw
Якщо положення т. Р, яку назиa1
dw1=
d
вають полюсом зачеплення, неd1
ω1
змінне, то передаточне відношення О2Р/О1Р= ω1/ω2= и = const (1)
O1
Вираз (1) характеризує основний закон
Рис.
зачеплення: профілі зубців двох коліс
повинні бути такими, щоб спільна нормаль до них у довільній точці доторкання профілів проходила через полюс
df 1

71

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Лекція 11

зачеплення Р, який ділить міжосьову відстань О1О2 на
відрізки обернено пропорційні кутовим швидкостям
зубчастих коліс.
Геометрія стандартного евольвентного зачеплення
Кола, що стикаються одне з одним у полюсі зачеплення,
мають спільні з зубчастими колесами центри і перекочуються одне по одному без ковзання, називають
ділильними або початковими і позначають d1 і d2.
Кут між лінією зачеплення та прямою, перпендикулярною
до міжосьової лінії, називається кутом зачеплення αw.
Діаметри кіл вершин зубців позначають da1 і da2 (індекс 1
для шестірні, 2 для колеса) і називають діаметрами вершин зубців. Відповідно діаметри кіл впадин позначають df1
та df2 і називають діаметрами впадин. Відстань між осями
шестірні та колеса аw називають міжосьовою відстанню.
Кут αw – кут зачеплення. Згідно стандарту αw=20˚.

dw2=d

df 2

2

Відстань між однойменними профілями суміжних зубців,
виміряна по дузі ділильного кола, називається коловим
кроком зубчастого зачеплення і позначається р (рис.).
Із визначення кроку випливає, що довжина ділильного
кола дорівнює πd=pz. Звідси діаметр ділильного кола
p
O2
d = z.
(2)
π
ω2
da2
Відношення p/π називається модулем зубців і позначається літерою т

m=p/π.

aw

(3)
Підставивши значення модуля у
формулу (2), отримаємо

df 1

dw1=
d1

р

O1
Рис.

1

da
ω1

і звідси

d=mz,

(4)

m=d/z.

(5)

Т. ч., модулем зубців т можна назвати
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ту частину діаметра ділильного кола, яка припадає на
один зуб колеса.
Інші геометричні параметри зубчатих коліс можуть бути
знайдені за такими формулами:
• діаметр вершин зубців колеса або шестірні
(6)
d a = d + 2m ;
• діаметр западин зубчастого колеса або шестірні
(7)
d f = d − 2,5m ;
• міжосьова відстань
a w = 0,5(d1 + d 2 ) = 0,5m( z1 + z 2 ). (8)
Відношення кількості зубів колеса до кількості зубів
шестірні називають передаточним числом и.
Враховуючи (4) та те, що v=0,5ω1d1=0,5ω2d2 , отримаємо

u = z 2 z1 = d 2 d1 = ω1 ω 2 .

pt

da

d

Особливості геометрії косозубих та шевронних
передач
Передачі з косими і шевронними зубами мають нахил
контактної лінії до основи зуба. Для косозубих коліс
β≈8…15˚, а для шевронних β≈25…40˚. У косозубих передачах (рис. ) розрізняють два кроки (рп і pt) і відповідно два
модулі (тп і тt). Крок, виміряний у площині, нормальній
до бічної поверхні зуба по ділильному циліндру
називають нормальним (рп ). Крок,
виміряний у площині обертання колеса
(тобто у площині, перпендикулярній до
осі обертання) по дузі ділильного кола,
називають коловим ділильним кроком
(рt). Нормальний модуль mn=pn/π. (10)
Коловий модуль mt=pt/π.
(11)
У косозубих передачах ділильні
діаметри можна знайти за формулою:
Рис.
d=mt·z=mn·z/cosβ.
(12)

pn

β

(9)
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d2

Сили, що діють в зачепленні
При визначенні зусиль у зачепленні використовують
методи теоретичної механіки. Сила Fn, котра передається
зубом одного колеса на зуб іншого, спрямована по загальній нормалі до робочих поверхонь зубів,
O2
тобто по лінії зачеплення NN (рис. ).
T2
ω2
Для спрощення приймають, що контакт зубів відбувається у полюсі Р
αw
N
зачеплення, так як його положення
Fn
наперед відоме. Нормальну силу Fn
Ft
Р
розкладають на складові.
N
Fn Fr αw
Прямозуба циліндрична передача.
Силу Fn розкладають на колову Ft і
d1
ω1
радіальну Fr складові:
Ft
2T
T1
O1
, (13)
; Fr = Ft tgα w ; Fn =
Ft =
cos α w
d
Рис.
де αw – кут зачеплення; Т – обертовий момент на колесі

αw

(шестірні) діаметром ділильного кола d.
На рис.
показані дві
прямозубі циліндричні передачі.
Fr1
В обох випадFt
Fr1
ка нормальна
Ft
Fr2
Fn
Fr2
сила Fn розклаFn
дена на
складові Ft і Fr.
Колова сила на
веденому колесі спрямована в сторону обертання
Рис.
колеса, а на ведучому – проти обертання. Радіальні сили діють в напрямі до центру коліс.
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Косозубі і шевронні циліндричні передачі
Нормальну силу тиску Fn розкладемо на складові за
трьома перпендикулярними напрямами: Ft, спрямовану по
дотичній, Fr – по ділильному радіусу і Fa – по прямій, паралельній осі вала шестірні (колеса) (рис. а, б):

Fn = Ft + Fa + Fr .

β

O

Fnc
osα

а)

β Ft

Fa

Складову Ft називають
коловою силою, складові
б)
Fa і Fr – осьовою і радіFa
альною силами.
β
2T
F
t
α
s
F
=
; Fa = Ft tgβ ;
o
c
t
Fn
d
F
r
Fn
F tgα
α
Fr = t
. (14)
cos β
Кут профілю (зачеплення) у
Рис.
нормальній площині α=20˚.

Наявність осьової сили Fa у косозубих передачах, яка
додатково навантажує вали та їхні опори, обмежує використання косозубих коліс із великим кутом нахилу зубів β
(Fa зростає із збільшенням β). Цей недолік відсутній у
шевронних передачах, де осьові
сили у зачепленні взаємно зрівноважуються (рис. ). Завдяки цьому кут
0,5Fa
0,5Fa
нахилу зубів у шевронних колесах
•
•
0,5Ft
0,5Ft можна робити більшим ніж у косозубих. Колова та радіальна сили у
зачепленні шевронних коліс визнаРис.
чаються за формулами (11).
Види руйнування зубців
При передачі крутного моменту в зачепленні діє
нормальна сила Fn та сила тертя FТР, котра зв’язана з
ковзанням. Під дією цих сил зуб знаходиться у складному
напруженому стані (рис. ).
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Вирішальний вплив на його працездатність мають два
основних напруження: контактні напруження σH і
напруження згину σF. Спостерігаються такі види руйнування зубів: їх поломка, викришування робочих поверхонь, зношування, заїдання.
Поломка зуба призводить не тільки
до виходу з ладу передачі, а й до
Т2
FTP
N пошкодження підшипників і валів.
Основною причиною поломки зуба
Fn
є напруження згину, тому аби запобігти поломкам зуби розраховують
σH
на згин.
σF
Викришування поверхневих шарів
зубів є найсерйознішим і найпошиТ1
ренішим видом пошкодження зубів.
Викришування полягає в появі на активних
Рис.
поверхнях невеликих заглиблень.

Щоб запобігти викришуванню, зуби розраховують на
контактну витривалість.
Зношування настає в результаті стирання активних
поверхонь зубів внаслідок механічного, молекулярномеханічного і корозійного спрацювання.
Заїдання є наслідком роздавлювання масляної плівки
в зоні контакту зубів, зчеплення поверхневих частинок
матеріалу шестірні і колеса і утворення на поверхні менш
міцного зуба ямок при відносному русі зубів. Заїдають
частіше зуби з незагартованими поверхнями з однорідних
матеріалів.
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l

Розрахунок зубів на міцність при згині
Розрахунок на згин є основним для зубів
Fn
α відкритих передач.
Умова міцності зуба на згин має вигляд
Q
N

Мзг
s

σзг
σст
σ

F

Рис.

σ F = [σ F ],

(13)

де σF – дійсне напруження згину в
небезпечному перерізі зуба; [σF] –
допустиме напруження згину.
Зуб розглядають як консольну балку і розрахунок проводять за формулами опору
матеріалів. Під дією сили Fn (рис. ) в
небезпечному перерізі зуба (штрихова лінія) будуть діяти згинальний момент Мзг,
поперечна сила Q і поздовжня сила N (яка
стискає зуб). Ці сили будуть викликати
напруження згину σзг та стиску σст.

Напруження на розтягнутій стороні зуба менше ніж на
стиснутій. Але поверхневі шари матеріалу зуба гірше
протидіють змінним напруженням розтягу, ніж напруженням стиску. Тому найнебезпечнішими будуть напруження,
які виникають на розтягнутій стороні зуба.
Дійсне максимальне напруження σ F = σ çã − σ ñò .
Нехтуючи відносно незначними напруженнями стиску зуба, розглянемо умову міцності зуба при згині. Вихідною
залежністю тут є умова
Ì çãmax
σ çã =
≤ [σ ]çã ,
W0
яка після підставляння в неї параметрів зубчастої передачі набуває такого вигляду
FK K K
σ F = t Fα Fβ Fv YF Yβ ≤ [σ ]F ,
(14)
b2 m
де Ft – колова сила в зачепленні зубів; b2 – ширина колеса;
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m – модуль зачеплення; 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.
Методика визначення вищеназваних коефіцієнтів та
[σ]F наведена у роботах [ 1 ], [ 2 ].
Розрахунок зубів на контактну міцність
Полягає у визначенні дійсних контактних напружень і
порівнянні їх з допустимими.
Робоча формула має такий вигляд:

σ H = Za

Ft (u ± 1) cos β
K Hα K Hβ K Hv ≤ [σ ]H ,
b2 d 2

(15)

де Za – постійний коефіцієнт (Za=440 – для прямозубих
зубчастих коліс; Za=370 – для косозубих; Za=350 – для
шевронних); u – передаточне число; β – кут нахилу зубів;
b2, d2 – ширина і ділильний діаметр колеса; KHα, KHβ, KHv –
коефіцієнти аналогічні до коефіцієнтів KFα, KFβ, KFv; [σ]H –
допустиме контактне напруження.
Методика визначення вищеназваних коефіцієнтів та [σ]H
наведена у роботах [ 1 ], [ 2 ].
Проектний розрахунок зубчастих передач
Вищенаведені розрахункові формули (14) і (15) використовують для перевірних розрахунків зубчастих передач
із відомими розмірами та навантаженнями.
Проектний розрахунок виконують тільки для попереднього визначення розмірів передачі і він не може змінити
виконання перевірних розрахунків, які є основними.
При проектному розрахунку визначається основний розмірний параметр передачі – міжосьова відстань aw, яка
характеризує габаритні розміри зубчастої передачі.
Формулу для знаходження мінімально допустимої міжосьової відстані отримують із (15), якщо у цій формулі
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зробити відповідні заміни параметрів. Тоді матимемо
a w = K a (u ± 1)3

T1 K H

2
u ⋅ψ ba [σ ]H

,

(16)

де Ka – постійний коефіцієнт (Ka=495 – для прямозубих передач, Ka=430 – для косозубих та шевронних); Т1 – обертовий момент на шестірні; KН – коефіцієнт нерівномірності
навантаження (KH=1,1…1,3); ψba – коефіцієнт ширини колеса (рекомендації для вибору в роботі [ 1 ]).
Матеріали і термообробка зубчастих коліс
Зубчасті колеса виготовляють із сталей, чавуна і неметалевих матеріалів. Чавунні колеса використовують у тихохідних передачах. Зубчасті передачі з неметалевих
матеріалів (текстоліт, капрон і т. ін.) працюють у парі з
металевими і їх застосовують для зниження шуму
швидкохідних передач невеликих потужностей.
До матеріалів, які застосовують для виготовлення
зубчастих коліс, ставляться вимоги достатньої загальної
та поверхневої міцності, твердості, опору проти втомлюваності зубів при згинанні, стійкості проти абразивного
спрацювання і заїдання. Ці вимоги найкраще задовільняють термічно або термохімічно оброблені сталі.
Основні методи термообробки зубчастих коліс:
нормалізація, загартування, поліпшення, цементація і
т. ін.

79

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Лекція 12

Конічні зубчасті передачі

dae1
de1
dm1
dfe1

Зубчасту передачу з осями, що перетинаються, і у якої
початкові та ділильні поверхні коліс конічні, називають
конічною. Кут між осями валів може бути довільним, але
на практиці найчастіше
b
використовують конічні передачі
з міжосьовим кутом Σ=90˚. Такі
•
Σ
передачі називаються ортогональними (рис. ).
δ1
В конічних передачах розрізδ2
•
•
няють:
• ділильні діаметри –
dm2
зовнішній – de, середній – dm;
de2
• зовнішні діаметри вершин
Рис.
зубів – dae1, dae2;
• зовнішні діаметри впадин зубів – dfe1, dfe2 (індекс “1” для
шестірні, “2” для колеса); • b – ширина колеса.
Передаточні числа знаходять так само, як і для циліндричних зубчастих передач:
d
d
n
z
ω
u = 1 = 1 = e2 = m2 = 2 .
n2 ω 2 d e1 d m1
z1
Конічні передачі складніші ніж циліндричні у виготовленні
і монтажі. К.к.д. передачі становить 0,95-0,96, що також
нижче за к.к.д. циліндричної передачі приблизно на 1 %.
Конічні зубчасті передачі бувають із прямими, тангенціальними та круговими зубами.
Розрахунок на міцність конічних зубчастих передач виконують аналогічно розрахунку циліндричних зубчастих
передач.
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Черв’ячні передачі
Черв’ячна передача являє собою кінематичну пару, 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.
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.
Недоліки: 1) порівняно невисокий к.к.д. (η=0,7…0,85); 2)
обмеженість передаваної потужності – не вище за
50…100 кВт; 3) сильне нагрівання передачі при тривалій
неперервній роботі; 4) висока вартість матеріалу вінців
черв’ячних коліс.
Черв’ячні передачі краще використовувати у приводах
періодичної дії.
Геометричні параметри черв’ячної передачі
Найбільшого поширення набули черв’ячні передачі, у яких
зуби колеса мають увігнуту форму і охоплюють черв’як по
дузі з кутом 2δ=60…110˚ (рис. ).
b1
p

d1
da1

df1

d2
Рис.
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Відстань р, виміряна між однойменними точками двох
середніх витків профілю черв’яка, називається кроком
черв’яка і черв’ячного колеса. 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
(рис. ), його діаметр позначають d1.
Ділильний діаметр черв’яка прийнято виражати через
модуль:
(17)
d1=mq.
Параметр q, що визначає кількість модулів у ділильному
діаметрі черв’яка, називають коефіцієнтом ділильного
діаметра черв’яка. Значення m та q стандартизовані.
Діаметри вершин витків і западин черв’яка визначають
за такими формулами:
(18)
da1=d1+2m;

df1=d1 – 2,4m.

(19)
Ділильний діаметр черв’ячного колеса d2 при кількості
зубів z2
(20)
d2=mz2.
Діаметри вершин зубів і западин черв’ячного колеса:

Міжосьова відстань

da2=d2+2m;
df2=d2 – 2,4m.

aw=0,5(d1+d2)=0,5m(q+z2).

(21)
(22)
(23)

Основи розрахунків черв’ячних передач
Черв’ячні передачі, так само як і зубчасті, розраховують
за контактними напруженнями і напруженнями згину.
У зв’язку з тим, що в черв’ячних передачах під час роботи
виділяється велика кількість тепла, закриті передачі додатково розраховують на нагрівання.
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Інтенсивність зношування черв’ячних передач залежить
від величини контактних напружень, тому розрахунок за
контактним напруженнями є основним. Він повинен
забезпечувати не тільки відсутність втомного викришування, але і заїдання.
Розрахунок черв’ячних передач за напруженнями згину
виконують як перевірний. Він аналогічний до розрахунку
циліндричних зубчастих коліс.
На згин розраховують лише зуби черв’ячного колеса
(витки черв’яка мають надлишкову міцність на згин).
Тепловий розрахунок черв’ячної передачі виконують на
основі теплового балансу, тобто шляхом прирівнювання
тепловиділення тепловідводу.
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Ланцюгові передачі
Передачу механічної енергії між паралельними валами,
яка здійснюється за допомогою двох коліс – зірочок 1 і 2
та ланцюга 3, що їх охоплює, називають ланцюговою
передачею (рис. ). Ланцюгова передача, як і пасова, належить до передач із гнучким зв’язком. Гнучкою ланкою
в цьому випадку є ланцюг, що входить у зачеплення з
зубцями зірочок. Ланцюгову передачу можна класифікувати як передачу зачепленням із гнучким зв’язком (пасова – тертям із гнучким
зв’язком). Зачеплення
дозволяє обійтися без попереднього натягу ланцюга.
Кут обхвату зірочки ланцюгом не має такого вирішаль1
ного значення, як кут обхва3
2
ту шківа пасом у пасовій передачі.
Рис.
Ланцюгові передачі можна використовувати як при
великих, так і при малих міжосьових відстанях. Вони
можуть передавати потужність від однієї ведучої зірочки
декільком зірочкам.
Переваги (у порівнянні з пасовою передачею):
• велика навантажувальна здатність;
• відсутність ковзання і буксування, що забезпечує постійність передаточного числа;
• можливість роботи при короткочасних
перевантаженнях.
Недоліки:
• зношення шарнірів ланцюга;
• шум і додаткові навантаження;
• необхідність організації системи змащення.
Ланцюгові передачі використовують у верстатах для
обробки металу та дерева, у транспортних пристроях і т.
ін. Сучасні ланцюгові передачі застосовують при
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передаточних числах u<10, при швидкостях ланцюга до
v=25 м/c і для передачі потужності до150 кВт.
За характером роботи ланцюги ділять на три основні групи: приводні, вантажні та тягові. Ми розглядаємо лише
привoдні ланцюги. Вони, у свою чергу, діляться на
роликові, втулкові і зубчасті.
Роликові ланцюги (рис. )
складаються з двох рядів
зовнішніх і внутрішніх
пластин (3, 4). У зовнішні
t
1 2 пластини вставлені ва3
лики (1), які пропущені
через втулки (2), котрі
запресовані у внутрішні
пластини. На втулки на4 5
саджені ролики (5), що
Рис.
котяться в процесі зачеплення по зубцях
зірочки. Втулкові ланцюги мають подібну конструкцію, але
без роликів. Втулкові і роликові ланцюги бувають однорядними і дворядними. Їх максимальна швидкість v≤15 м/c.
Зубчасті ланцюги мають пластини
особливого профілю, який відповідає
профілю зубців зірочок (рис. ).
Окрім однорядних виготовляють
Рис.
також дво-, три- і чотирирядні
ланцюги (рис. ). Багаторядні ланцюдозволяють істотно збільшувати
навантаження. Такі ланцюги використовують при великих навантаженнях та високих швидкостях.
Усі приводні ланцюги стандартизовані.
Рис.
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Кінематика і динаміка ланцюгової передачі
На рис.
показані швидкості шарнірів ланцюга і зубців
ведучої зірочки. Шарнір А знаходиться у зачепленні, а
шарнір В наближається до зачеплення
v1 v1′ v
з зубом С. Швидкість шарніра А рівна
A v2
коловій швидкості зірочки v в точці,
v1
B
φ
v
C
котра співпадає з центром шарніра.
θ
Цю швидкість можна розкласти на
складові: v2, напрямлену вздовж вітки
ω
ланцюга, і v1 – перпендикулярно до
ланцюга.
В залежності від положення ведучого
Рис.
шарніра складові швидкості міняються:
(1)
v1=v∙sinθ .
Рух веденої зірочки визначається швидкістю v2. Періодична

v2=v∙cosθ ,

зміна цієї швидкості супроводжується непостійністю

передаточного числа и і додатковими динамічними
навантаженнями. Із швидкістю v1 пов’язані поперечні
коливання віток ланцюга і удари шарнірів ланцюга до
зубців зірочки: в момент входження у зачеплення шарніра В з зубом С (рис. ) вертикальні складові їх швидкостей v1 і v1′ спрямовані назустріч одна одній – зіткнення
шарніра з зубом супроводжується ударом.

ω

,T

1

1

О1

Зусилля в елементах ланцюгової передачі.
Силова схема ланцюгової
ω2
v
передачі аналогічна силовій
схемі пасової передачі.
F1
О2
Тут діють такі сили (рис. ):
F1 і F2 – cили натягу ведучої
F2
та веденої віток ланцюга;
Ft – колова сила; F0 – сила
a
попереднього натягу; Fv –
T2
відцентрова сила.
Рис.
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F1=Ft+F0+Fv ;
F2=F0+Fv .

(2)

F1 – F2=Ft .

(4)

(3)

Аналогічно до пасової передачі
Для ланцюгової передачі, котра працює за принципом
зачеплення, а не тертя, значення F0 не має такого
вирішального значення, як для пасової передачі.
В середньому F0 становить лише кілька процентів від Ft .
Для поширених на практиці тихохідних і середньошвидкісних передач (v ≤ 10 м/с) значення відцентрової сили Fv
також є дуже незначним.
Тому для практичних розрахунків можна приймати

F1 ≈ Ft , F2 ≈ 0.

(5)

Вибір приводних ланцюгів і зірочок
Проектувальний розрахунок ланцюгових передач виконують на основі заданої потужності, кутової швидкості
або частоти обертання, передаточного числа та строку
служби передачі. Якщо задана частота обертання ведучої зірочки п1, то кутову швидкість ω1 визначають за
залежністю
π ⋅ n1
ω1 =
.
30
Передаточне відношення ланцюгової передачі
n
ω
z
u= 1 = 1 = 2,
n2 ω 2 z1
де ω1, ω2 і п1, п2 – кутові швидкості і частоти обертання
ведучого і веденого валів; – число зубців ведучої і
веденої зірочок.
Розрахунок ланцюгової передачі починають із визначення
лінійної швидкості ланцюга, яка у більшості випадків не
повинна перевищувати vmax=15 м/c.
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tz1ω1
tz 2ω 2
(6)
=
, ì / c,
2π ⋅ 10 3 2π ⋅ 10 3
де t – крок ланцюга, мм.
У формулі (6) невідомими параметрами є t, z1 та z2. Тому,
в першу чергу, визначають орієнтовне значення цих
параметрів. Для однорядного роликового ланцюга величина кроку знаходиться за такою формулою
v=

P1 ⋅ 10 3
t = 133
, ìì ,
ω1 z1

(7)

де Р1 – потужність на валу ведучої зірочки у кВт.
Число зубців ведучої (меншої) зірочки для роликових
ланцюгів визначають за залежністю
z1min=29 – 2u
(8)
Та заокруглюють до більшого або меншого цілого числа
z1. Крім цього виходять з умови, що z1min>13. Для зубчастих
ланцюгових передач значення z1 збільшують на 20…30 %.
Число зубців z2 веденої зірочки визначають за формулою
z2=uz1,
(9)
Але z2 не повинно бути більшим за 100…120 для роликових ланцюгів і 120…140 для зубчастих.
Мінімальну міжосьову відстань визначають за
залежністю
(10)
a min = 0,5(d a1 + d a 2 ) + (30...50 ), ìì
де da1 і da2 – діаметри вершин зубців ведучої та
веденої зірочок.
Отримане значення мінімальної міжосьової відстані
заокруглюють до цілого числа. Оптимальна міжосьова
відстань знаходиться в діапазоні (30…50) t.
Корисне навантаження у вітках ланцюгової передачі,
тобто колова сила, яка передається ланцюгом,
P1 ⋅ 10 3 2T1 ⋅ 10 3
(11)
,H,
Ft =
=
v
d1
де Р1 у кВт; v у м/с; T1 у Н∙м; d1 у мм.
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Силу, яка передається на вали ланцюгової передачі,
можна визначити за залежністю
(12)
R=1,15 Ft .

Вибраний ланцюг треба перевірити за середнім тиском р
в його шарнірах, який забезпечує їх зносостійкість:

p=

KFt
≤ [ p ],
A

(13)

де Ft – колова сила, яка передається ланцюгом, Н; K –
коефіцієнт, що враховує умови експлуатації
(14)
K=KД Kн Kр Kзм ;
KД – коефіцієнт, який враховує динамічні навантаження
(KД =1 при спокійному навантаженні; KД =1,2…1,5 при
змінних навантаженнях); Kн – коефіцієнт, який враховує
кут нахилу передачі до горизонту (Kн=1 при γ<45˚); Kр –
коефіцієнт, який враховує спосіб регулювання натягу
ланцюга (Kp=0,8 при використанні натяжних роликів; Kр=1
при регулюванні положення однієї з зірочок; Kp=1,25 для
передач без регулювання міжосьової відстані); Kзм – коефіцієнт, який залежить від виду змащування передачі
(Kзм=0,8 при занурюванні ланцюга у ванну з мастилом або
при циркуляційному змащенні; Kзм=1 при змащуванні
мастильним туманом; Kзм=1,25 при періодичному
змащуванні); А – площа проекції опорної поверхні шарніра
втулкових і роликових ланцюгів ( A ≈ (0,25...0,30 )t 2 u ), ìì 2 ;
[р] – допустимий середній тиск, МПа.
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Осі та вали
Окремі елементи машин, що здійснюють обертовий рух,
розміщують на валах та осях, котрі забезпечують для
цих елементів постійне положення геометричної осі
обертання.
Вали – деталі, призначені для передачі крутного моменту
вздовж своєї осі і для підтримки обертових деталей
машин. Найпростіші прямі вали мають форму тіл
обертання.
Вали за призначенням можна розділити на вали передач,
що несуть деталі передач – зубчасті колеса, шківи, зірочки, муфти, на корінні вали машин і на спеціальні вали, що
несуть крім деталей передач робочі органи машин двигунів та знарядь – колеса або диски турбін, кривошипи,
інструменти, затискні патрони.
Осі – деталі видовженої циліндричної форми, що підтримують елементи машин у їхньому обертовому русі, не
передаючи корисного крутного моменту.

Вали за формою геометричної осі можуть бути
прямолінійними (рис. а, б ), колінчастими (в).

а)
Переважно вали виконують
ступінчастими, а не гладкими.
Осі бувають обертовими
(рис. г) та нерухомими (д).

б)

в)

г)

д)

Рис.
Осі та вали можуть бути за видом поперечного перерізу
суцільними та порожнистими. Для забезпечення необхідного обертання деталей разом із віссю або валом вико90
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dn

dвк

dn

dy

dx

ристовують шпонки, шліци, штифти.
У більшості машин вали
виконують ступінчастими. Така
форма конструкції дозволяє
строго базувати деталі на валу в
осьовому напрямку; спростити
монтаж обертових деталей,
Рис.
кожна з яких повинна вільно проходити до місця своєї
установки; наблизити форму вала до рівноміцного
бруса (рис. ).
Вал не висить у повітрі, а знаходиться на опорах. Роль
опор виконують підшипники (рис. ). Місця на валу, які
знаходяться під підшипниками, називаються цапфами.
Якщо цапфа знаходиться посеред вала – вона
називається шийкою вала. Коли ж цапфа знаходиться
на кінці вала – то це шип.
Розрізняють такі діаметри вала (рис. ):

Рис.
– діаметр хвостовика dx;
– діаметр вала під ущільнення dy;
– діаметр вала під підшипник dn;
– діаметр вала під колесо dвк.
Осі та вали виконують переважно двоопорними. У
випадку більшої кількості опор виникає прогин осі або
вала після їх складання, що додатково призводить до
напружень згину.
91

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Лекція 14

Матеріалом для виготовлення осей та валів служить у
більшості випадків сталь. Якщо вісь чи вал не проходить
термічної обробки, використовують сталі Ст5 і Ст6.
В інших випадках застосовують сталі 45, 50, 40Х, 40ХН,
25ХГТ та ін.
Розрахунок осей на міцність
Вісь на відміну від вала не передає механічної роботи і
RA
F
RB тому розраховується тільки на
згин. Розглянемо нерухому вісь,
B
C
A
яка зазнає дії постійної сили F
a
b
(рис. ).
У цьому випадку розрахунок веl
дуть за умовою статичної міцності.
Mzmax
Спочатку визначають Мzmax.
Fàb
; (1)
Mzmax=RA ∙a=RB ∙b=
Mz
a+b
RA =

Рис.

Fa
Fb
.
; RB =
a
b
+
a+b

Відтак записують умову міцності на згин
σ çã =

M z max
≤ [σ ],
Wz

де Wz – осьовий момент опору круглого перерізу осі діаметром d; [σ] – допустиме напруження згину.
Враховуючи, що
πd 3
Wz =
32
та значення Mzmax із залежності (1), визначають діаметр осі

d =3

32 M z max

π [σ ]

.

(2)

Допустиме напруження на згин [σ] розраховують за
залежністю
[σ ] = σ T ,
[s ]
де σТ – межа текучості матеріалу осі; [s]=1,5…2,5 – допустимий коефіцієнт запасу міцності.
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Розрахунок валів на статичну міцність
Вали розраховують на згин та кручення. Процес розрахунку та проектування вала можна розбити на три етапи:
1) проектний розрахунок вала; 2) розробка конструкції
вала; 3) перевірний розрахунок вала.
Проектний розрахунок вала полягає у виборі матеріалу
для його виготовлення та у визначенні у характерних
перерізах діаметра за умовою міцності на кручення
T
(3)
≤ [τ ],
Wρ
де Т – обертовий момент; Wρ – полярний момент опору
πd 3
(4)
,
Wρ =
16
d – діаметр вала.
Виходячи із залежностей (3) і (4) визначають найменший
діаметр вала, який передає повний обертовий момент

τ=

16T

(5)
,
π [τ ]
де [τ] – допустиме напруження на кручення; для сталевих
валів його значення приймають у межах від 25 до 40 МПа.
Конструювання вала почиR2в T
R1в
Fr
нають із визначення осьових
R1г
Ft
R2г
розмірів деталей, які розміщуються на валу. Для визнаa
b
чення небезпечних перерізів
l
необхідно побудувати епюри
Mzr max
згинальних і крутних моментів.
Епюри згинальних моментів
будують в площинах дії згиMzt max
нальних сил. Приклад побудови таких епюр наведено
T
на рис.
Для побудови епюр згинальРис.
d =3
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них моментів необхідно визначити реакції опор. У
нашому прикладі (рис. ) сила Ft діє в горизонтальній
площині, а радіальна Fr – у вертикальній. Відповідно і
реакції опор будуть у вертикальній (R1в, R2в) і горизонтальній (R1г, R2г) площинах. Значення реакцій визначають аналогічно рекомендаціям викладеним у попередньому розділі. Після цього обчислюють значення максимальних
згинальних моментів Mzt max i Mzr max.
Перевірний розрахунок вала на статичну міцність
проводять за допустимими напруженнями виходячи із
залежності
σ E max = σ E K Ï ≤ [σ ]E ,
(6)
де σЕ мах – максимальне еквівалентне напруження у
небезпечному перерізі вала; σЕ – еквівалентне
напруження, яке обчислюється за номінальним розрахунковим навантаженням; KП – коефіцієнт, що враховує
короткочасні перевантаження; [σ]Е ≈ 0,8σT – допустиме
еквівалентне напруження.
У свою чергу

σ E = (σ ÇÃ + σ à ) 2 + 4τ 2 ;

(7)

де σЗГ – напруження згину;
( M zr max + M za max ) 2 + M zt2 max
(8)
σ ÇÃ =
;
Wz
Mzr max – згинальний момент від радіальної сили Fr ; Mza max –
згинальний момент від осьової сили Fa (для прикладу,
зображеному на рис. ця сила відсутня); Mzt max – згинальний момент від колової сили Ft; Wz – осьовий момент
опору перерізу; σа – осьові напруження розтягу або стиску (у випадку, коли вони мають місце); τ – напруження
кручення, яке визначається за формулами (3) та (4).
Проводиться також і розрахунок валів на жорсткість.
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Опори валів та осей
Опори валів та осей, що обертаються називаються
Fr
підшипниками.
Fa
Підшипники сприймають
радіальні та осьові
Fr
Fr
навантаження, які
Ft
прикладені до вала чи осі
Ft
(рис. ).
Fa

Fa

Ft
Fr

Ft

Fr

Fr 1

Fa

Ft

Fr 2

Рис.
Підшипники за характером взаємодії їхніх деталей
поділяють на два види: підшипники ковзання, у яких
опорна ділянка вали чи осі ковзає по поверхні підшипника;
підшипники кочення, у яких тертя ковзання замінене на
тертя кочення завдяки використанню додаткових деталей
– кульок або роликів.
Підшипники ковзання
У підшипниках ковзання має місце тертя ковзання.
Підшипник ковзання є парою обертання, він складаєтьз опорної ділянки вала (цапфи)
1 (рис. ) і відповідно підшипника 2, у якому ковзає цапфа.
Підшипники ковзання не так поширені, як підшипники кочення.
Використовуються у конструкціях, в яких використання підшипників кочення утруднене.
Рис.
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Наприклад, для підшипників особливо важких валів (для
яких підшипники кочення не виготовляють), для підшипників, котрі зазнають ударних або вібраційних навантажень, у випадках коли виникає необхідність мати роз’ємні
підшипники (для колінчастих валів) і т. ін.

96

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Лекція 15

Приклад конструкції роз’ємного підшипника ковзання
показано на рис. . Такий підшипник складається з
корпусу 1, кришки 2, роз’ємної
підшипникової втулки – двох вкладишів 3, кріпильних шпильок з
гайками 4 і маслянки 5.
Роз’ємні підшипники зручні при
монтажі валів та осей і
допускають регулювання зазорів у
підшипнику зближенням кришки і
Рис.
корпусу.
Корпус і кришку підшипника відливають із сірого чавуну.
Вкладиш – найвідповідальніша деталь підшипника, що
безпосередньо сприймає передаване цапфою навантаження. Тому до його матеріалу ставлять цілий комплекс
вимог: контактна витривалість; низький коефіцієнт тертя
в парі з матеріалом шийки вала; висока опірність проти
спрацювання і заїдання; стійкість проти корозії і т. ін.
Металеві вкладиші виготовляють з антифрикційного
чавуну, бронзи, сплавів на алюмінієвій основі.
Самозмащувальні вкладиші підшипників ковзання виготовляють із графіту, дисульфіду молібдену. Їх використовують в умовах вакууму, іонізуючої радіації, екстремальних температур.
Як матеріали вкладишів застосовують також металокераміку і неметалеві матеріали: пластмаси (текстоліт, капрон
і т. ін.); тверді породи дерева; гуму.
Вибір матеріалу вкладиша залежить від умов експлуатації, характеру навантаження, кутової швидкості цапфи,
режиму мащення та ін.
Види руйнування та розрахунки підшипників ковзання.
Основними видами руйнування підшипників ковзання є
абразивне спрацювання та втомне викришування робочих поверхонь вкладишів.
Абразивне спрацювання виникає при недостатньому шарі мастила в підшипнику. Абразивне спрацювання дуже
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інтенсивне при попаданні в підшипник разом з мастилом
твердих сторонніх частинок.
Втомне руйнування вкладишів спостерігається під час дії
на них змінних навантажень.
Основним розрахунком підшипників ковзання є розрахунок за умовою забезпечення рідинного тертя.
Змащення підшипників ковзання можна здійснювати рідкими (мінеральні мастила), пластичними (солідол, консталін) і твердими (колоїдний графіт) мастильними матеріалами.
Умовні розрахунки підшипників ковзання. Такі розрахунки
виконують у випадку, коли режим рідинного тертя не
може бути забезпечений. Суть умовних розрахунків полягає в обмеженні тиску p у підшипнику та в обмеженні
параметра pvs. Відповідно розрахункові умови записують
у такому вигляді:
F
p = ≤ [ p ];
(1)
dl
pv s ≤ [ pv s ],
(2)
де F – радіальне навантаження на підшипник; d – діаметр
цапфи; l – довжина підшипника; vs=0,5ωd – швидкість
ковзання або колова швидкість цапфи, що обертається з
коловою швидкістю ω.
Допустимі значення тиску [p], швидкості ковзання [vs] та
параметра [pvs] можна взяти з таблиць наведених у [3].
Підшипники кочення
Опори обертових осей і валів, які працюють з
використанням тертя кочення, називають підшипниками
кочення. Вони сприймають радіальні та осьові навантаження, які діють на вісь або вал, та передають їх на
корпус або станину устаткування. Підшипники кочення
стандартизовані. Їх виготовляють із зовнішнім діаметром
від 1 до 2600 мм і масою від 0,5 г до 3,5 т.
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Підшипник кочення складається із двох кілець (рис. ) –
зовнішнього 1 та внутрішнього 2, тіл
кочення 3 (кульок або роликів) і сепаратора 4, який розділяє тіла кочення та утримує їх на однаковій
відстані по колу бігової доріжки.
Рис.
Класифікація підшипників кочення здійснюється за такими ознаками:
за напрямом навантаження, що
сприймається – радіальні, в основному для радіальних навантажень
(рис. а); радіально-упорні (б) для
сумісних радіальних та осьових
навантажень,
упорно-радіальні для
осьового та радіального навантажень (в);
в)
б)
а)
Рис.
за формою тіл кочення – кулькові (рис. ), роликові
(рис. а, б) (з циліндричними (рис.
а), конічними (б),
бочкоподібними, голчастими (в) роликами);

а)

а)

б)

Рис.

в)

б)
за кількістю рядів тіл коченння – однорядні, дворядні
(рис. ),
чотирирядні;

Рис.

Рис.
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за способом самоустановлення – несамоустановні,
самоустановні (сферичні).
Основними перевагами підшипників кочення порівняно з
іншими видами опор є: 1) малі втрати на тертя та вищий
ККД (до 0,995), а також менший нагрів; 2) висока несуча
здатність; 3) малі габаритні осьові розміри; 4) менший
розхід мастил; 5) нескладне обслуговування та заміна;
6) відносно невелика вартість.
Види руйнувань підшипників кочення. Підшипники кочення виходять з ладу з різних причин. Часто в підшипниках
кочення руйнуються сепаратори, рідше пошкоджуються
робочі поверхні кілець і тіла кочення.
При перевантаженнях підшипника руйнується зовнішнє
кільце або ж руйнуються тіла кочення. Ці явища спостерігаються при перекосі підшипників кочення під час їх
монтажу. За відсутності мастильного матеріалу і при неправильному складанні може відбутися заїдання тіл
кочення, що призведе до їх поломки. При потраплянні
Піску й інших твердих матеріалів відбувається абразивне
зношування робочих поверхонь кілець. Дуже часто підшипники кочення виходять з ладу внаслідок втомного
викришування робочих поверхонь.
Методика підбору підшипників кочення
При проектуванні підшипники кочення не розраховують, а
підбирають за каталогом залежно від: діаметра d цапфи
вала; величини напряму і характеру навантаження
(спокійне, ударне, змінне); призначення вузла, кутової
швидкості обертового кільця; необхідної довговічності
підшипника (кількість годин роботи).
Основним критерієм для вибору підшипника служить
його динамічна вантажність. Якщо підшипник сприймає
навантаження в нерухомому стані то підшипник вибирають за статичною вантажністю.
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Підбір підшипників кочення за динамічною вантажністю.
На основі результатів багатьох експериментів була
встановлена залежність між навантаженням на підшипник
та його терміном служби (ресурсом):
p

C 
L = a1 a 23  r  ,
(3)
R
 
де L – термін служби підшипника до появи ознак втоми,
млн. об.; а1 і а23 – коефіцієнти; Сr – базова динамічна
вантажність; R – розрахункове еквівалентне навантаження
на підшипник; p – показник степеня, який для кулькових
підшипників дорівнює 3, а для роликових – 10/3.
Базова динамічна вантажність Cr для всіх типорозмірів
підшипників наводиться в каталогах [4].
Коефіцієнти а1 і а23 у формулі (3) введені за рекомендацією ISO. Коефіцієнт а1 враховується в разі потреби мати
підшипники підвищеної надійності.
Коефіцієнт враховує якість матеріалу деталей
підшипника та умови експлуатації.
Розрахункове еквівалентне навантаження на радіальні
кулькові та радіально-упорні кулькові і роликові підшипники визначають за залежністю
(4)
R = ( XVRr + YRa )K Á K T .
В інших часткових випадках розрахункове еквівалентне
навантаження знаходять за простішими формулами:
для радіальних кулькових та роликових підшипників, не
навантажених осьовою силою (Ra=0 і X=1),
R = VRr K Á K T ,
(5)
для упорних кулькових та роликових підшипників (Rr=0;
V=1)
R = Ra K Á K T .
(6)
У формулах (4) – (6) прийняті такі позначення: Rr, Ra –
радіальне та осьове зовнішні навантаження на підшипник;
Х і Y – коефіцієнти радіального та осьового навантаження;
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V – коефіцієнт обертання (при обертанні внутрішнього
кільця V=1; зовнішнього – V=1,2); KБ – коефіцієнт безпеки
(KБ=1 – при спокійному навантаженні; KБ=1,2 – при легких
поштовхах і короткочасних перевантаженнях; KБ=1,8 –
при помірних поштовхах і короткочасних перевантаженнях; KБ=3 – при ударному навантаженні та значних перевантаженнях); KТ – температурний коефіцієнт (KТ=1 – при
t ≤ 100˚C; KТ=1,1 при t ≤ 150˚C).
Значення коефіцієнтів Х і Y вибирають з таблиць
залежно від порівняння відношення Ra/VRr з параметром
осьового навантаження е [4].
Якщо ресурс підшипників, що розрахований за
динамічною вантажністю, незадовільний, то слід
підібрати підшипник більшого типорозміру.
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Елементи механічних приводів машин

Загальна характеристика приводів машин
Машина – механічний пристрій, що виконує рух з метою
перетворення енергії, матеріалу або інформації. Залежно
від виконуваних функцій розрізняють такі машини:
енергетичні, робочі, інформаційні. Робочі машини, у
свою чергу, ділять на технологічні та транспортні.
У загальному випадку структуру довільної машини можна
подати у вигляді таких складових частин (рис. ):
Двигун

Механічна
передача

Робочий орган
машини

Рис.
енергоперетворювач (двигун) – передавально-перетворюючий пристрій (механічна передача) – споживач механічної енергії (робочий орган машини).
У технологічних машинах енергоперетворювачі – це
різні двигуни, а споживачі механічної енергії – це робочі
органи машини (шпінделі металообробних верстатів,
барабани конвеєрів, механізми дробарок тощо). У транспортних машинах енергоперетворювачами можуть бути
різного виду двигуни, а споживачами механічної енергії –
приводні ходові колеса транспортних засобів, стрічкові і
ланцюгові конвеєри.
До складу передавально-перетворюючих пристроїв
входять вали, муфти для з’єднання валів і різного роду
механічні передачі (фрикційні, пасові, зубчасті, ланцюгові,
черв’ячні). Деякі з механічних передач можуть бути виконані у вигляді окремих агрегатів – редукторів, коробок
швидкостей, варіаторів.
Такі складові частини, як енергоперетвоювач та передавально-перетворюючий пристрій, утворюють привід
машини. Для переважної більшості машин привід
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складається з двигуна, системи механічних передач та
муфт, що з’єднують окремі вали. Отже, приводом називається пристрій для приведення у дію робочого органу
машини.
У машинах найпоширеніші механічні приводи, які
прості за конструкцією та в експлуатації, дешеві, досить
надійні і мають високий ККД.
Приводи більшості машин допускають використання
стандартних двигунів, муфт та механічних передач.
За типом двигунів розрізняють такі приводи: з електродвигунами, двигунами внутрішнього згоряння, паровими
газовими та гідродвигунами.
Привід машини забезпечує передавання до робочого
органу тільки обертового руху, а його перетворення в
інші види (зворотно-поступальний, коливальний або
інший складний рух) здійснюється механізмами робочого
органу машини.
У найпростішому варіанті привода (рис. ,а) вал двигуна 1 зєднується з приводним валом робочого органу
машини 3 за допомогою муфти 2.
Робочий
орган
машини

Двигун

1

2

3

1
а)

3

Двигун

2

5

Робочий
орган
машини

Р
б)

4

Рис.

На рис. ,б показана складніша схема приводу. Після
двигуна 1 розміщена пасова передача 2 і механічна
передача 3, яка виконана у вигляді окремого агрегату
(редуктора). Між редуктором і робочим органом машини 4
розміщена муфта 5.
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Двигуни у приводах машин
Для приводів машин застосовуються двигуни таких
видів: електродвигуни, двигуни внутрішнього згоряння,
пневмо- та гідродвигуни.
Пневмо- та гідродвигуни застосовують у
багатодвигунних приводах машин. Енергоносієм для
таких двигунів є стиснена рідина чи повітря.
Двигуни внутрішнього згоряння найчастіше використовують у транспортних засобах, а також у приводах енергетичних машин – електрогенераторів та компресорів.
Електродвигуни використовують у приводах
енергетичних, технологічних та транспортних машин.
Вони стандартизовані і випускаються промисловістю
різних типорозмірів у діапазоні потужностей 10 Вт – 400
кВт і більше.
Електродвигуни поділяють на двигуни постійного і змінного струму. Двигуни постійного струму забезпечують

плавне регулювання швидкості. Ці двигуни застосовують
для приводу електричних транспортних засобів, підйомних кранів та технологічних машин.
Двигуни змінного струму бувають однофазні асинхронронні (мають невелику потужність і викристовуються
у приводах побутових машин та приладів), трифазні
синхронні (їхня частота обертання не залежить від
навантаження, а застосовують у приводах великої потужності) і трифазні асинхронні. Останні найпоширеніші у
різних галузях господарства. Їхні переваги порівняно з
двигунами інших типів: простота конструкції, менша вартість, висока експлуатаційна надійність.
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Муфти приводів
Пристрої, призначені для з’єднання двох валів між собою
або з деталями, насадженими на вал, з метою передававання обертового моменту, називають муфтами.
Муфти ділять на постійні та зчіпні. Перші служать для
постійного з’єднання деталей, другі дозволяють без
розбирання з’єднувати і роз’єднувати деталі в процесі
роботи.
Постійні муфти. Це муфти, що не роз’єднуються, а здійснюють постійне з’єднання валів між собою або іншими
обертовими деталями. Роз’єднання валів, з’єднаних
постійними муфтами, можливе тільки в результаті розбирання муфти при зупиненій машині.
До постійних муфт належать жорсткі (глухі) муфти.
Це муфти призначені для жорсткого з’єднання строго
співвісних валів. Крім крутного моменту, вони передають
згинальний момент, радіальну та осьову сили.
Втулкові муфти є
найпростішими жорсткими
постійними муфтами.
Муфта (рис. ) являє
собою втулку 1, що насаджується на кінці валів 2 і
закріплюється на них
штифтами 3.
3
1 2
Рис.
Втулкові муфти мають невеликі
габарити, але складні в монтажі, тому що вимагають
значних осьових переміщень агрегатів.
Фланцеві муфти є основним видом жорстких постійних
муфт. На кінці валів (рис. ), що з’єднуються, насаджують напівмуфти з фланцями, які притягують болтами.
Обертовий момент передається силами тертя між
фланцями, а при установці болтів без зазору також
силами опору болтів на зріз кріпильних болтів.
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Конструкції з болтами, установленими без зазору, передають значно більші моменти і використовуються частіше.

Рис.
Фланцеві муфти стандартизовані у діапазоні діаметрів
вала 12…220 мм і переданих моментів від 8 до 45000 Н∙м.
Пружна втулково-пальцева муфта (рис.
) за конструкцією аналогічна до фланцевої муфти, але замість з’єднувальних болтів у пружної муфти є сталеві пальці 3, на які
4 3
1

2

Рис.
встановлені еластичні (гумові, шкіряні і т. п.) втулки 4.
Пружна муфта складається з двох напівмуфт 1 та 2.
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Призначення пружних муфт – зниження динамічного
(ударного) навантаження і запобігання небезпечним
коливанням. Критерієм працездатності муфт є міцність
втулок.
Зубчаста муфта (рис. ) скла2
3
1
дається з півмуфт 1 і 2, що
мають зубчасті вінці та роз’ємної обойми 3 з двома внутрішніми зубчастими вінцями.
Зубчасті півмуфти насаджують
на вали, що з’єднуються.
Зубчаста муфта компенсує
осьове, радіальне і кутове
зміщення валів, бо її зубчасте
зачеплення виготовляють із
боковим зазором і з можливістю осьового зміщення
Рис.
зубців.
Редуктори і мотор-редуктори у приводах машин
Редуктором називають механізм, що складається із вмонтованих у окремому закритому корпусі передач зачепленням і призначений для зміни параметрів обертового руху –
зменшення швидкості обертання і відповідно підвищення
обертового моменту. Механізми, які використовуються
для збільшення швидкості обертання і зменшення обертового моменту, називають мультиплікаторами.
Редуктори, що дозволяють ступінчасто змінювати передаточне число, називають коробками швидкостей.
Розміщення передач зачепленням у окремому закритому корпусі забезпечує достатню точність монтажу, добре
змащування і високий ККД, менше спрацювання, а також
надійний захист передач від впливу навколишнього середовища.
Редуктори різних типів із постійним передаточним числом широко використовують у різних галузях господарства.
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Для зменшення маси і габаритів приводних пристроїв
застосовуються мотор-редуктори – механізми, в яких
електродвигун і редуктор виконують як один агрегат.
Випускають стандартизовані редуктори і мотор-редуктори загальномашинобудівного використання.
Характеристики стандартизованих редукторів регламентуються такими параметрами: передаточне число,
обертовий момент на тихохідному валу, допустимі радіальні навантаження на вихідні вали, ККД і маса
редукторів.
Циліндричні одноступінчасті горизонтальні редуктори
типу ЦУ реалізують передаточні числа в межах 2,0…6,3
при обертових моментах на тихохідному валу
Т=(250…4000) Н∙м.
Форма корпусу редукторів типу ЦУ зображена на рис.

Рис.
До складу редукторів входить пара циліндричних
косозубих коліс із валами, розміщеними на конічних роликових підшипниках. Габаритні, монтажні і приєднувальні
розміри редукторів наводяться у відповідних каталогах і
довідниках.

109

