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ПЕРЕДМОВА 

Розмаїття механічних засобів, що створені людством за багато років, 

традиційно відносять до галузі “Машинобудування”. Основними  із задач 

машинобудування завжди були такі, що спрямовані на підвищення надійності, 

довговічності, зниження металомісткості машин і спрощення технології їх 

виготовлення. Зрозуміло, що запроектована нова машина чи механізм будуть 

відповідати цим вимогам, якщо всі їхні частини є надійними, довговічними, мають 

низку металомісткість, високу технологічність тощо. 

На різних виробництвах розповсюдженими об’єктами машинобудування є 

механічні приводи з різноманітними зубчастими передачами та муфтами, що 

виконують з'єднувально-роз'єднувальні функції та впливають на надійність і 

довговічність машин і механізмів. Тому механічним приводам приділяється 

постійно велика увага вчених та інженерів різних країн, особлива питанням 

стосовно покращення конструктивних і експлуатаційних їх характеристик. 

Особливе місце займають муфти, що застосовуються у великогабаритних приводах 

млинів, котрі є схильними до перевантажень внаслідок виникнення коливних явищ 

під час неусталених режимів роботи і, в першу чергу, після вимкнення 

електродвигуна при зупинках. Практика показує, що під час цих режимів роботи 

нерідкими є перевантаження валів редуктора та приводної відкритої передачі, що 

приводить до інтенсивного спрацювання робочих поверхонь, а у окремих випадках 

до їхнього руйнування. Заміна великогабаритних зубчастих передач і валів 

шестірень пов’язана з великими витратами робочого часу та матеріалу. 

Тому метою роботи є покращення експлуатаційних характеристик 

механічного привода великогабаритних млинів за рахунок розробки та застосування 

нових кулькових муфт вільного ходу з обґрунтуванням геометричних, кінематичних 

і силових їхніх параметрів і поліпшення умов роботи відкритої великогабаритної 

зубчастої передачі.  

Така нагальна проблема у великогабаритних приводах вимагає проведення 

подальших теоретичних і експериментальних досліджень з метою покращення їхніх 

експлуатаційних характеристик. У даній роботі проаналізовано результати 
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досліджень таких пристроїв, узагальнено їх недоліки з метою накреслення задач 

подальшого наукового розвитку теоретичних і експериментальних досліджень 

великогабаритних приводів. Проаналізовано причини інтенсивного спрацювання їх 

елементів, розроблено математичні моделі, що описують кінематично-геометричні, 

силові взаємозалежності та напружено-деформований  стан основних елементів 

приводів. Одначе, автори далекі від думки, що ця робота претендує на повне 

розв’язування задач, що стоять на практиці. Вона є тільки певним доповненням і 

розвитком теоретичних і експериментальних досліджень даного напрямку. 

Автори висловлюють щиру подяку колективу кафедри деталей машин 

Національного університету “Львівська політехніка” та рецензентам: доктору 

технічних наук, професору Гуліді Є. М., доктору технічних наук, професору 

Каплуну В.Г. та доктору технічних наук, професору Харченку Є.В. за корисні 

поради та критичні зауваги, що сприяли покращенню монографії. 

Ця монографія виконана відповідно до наукових напрямків кафедри деталей 

машин Національного університету "Львівська політехніка" -„Динаміка та 

навантажувальна здатність елементів машин і споруд циклічної дії “ у рамках 

госпдоговорних тем 6741 „Дослідження умов роботи та надійності зубчастої пари 

привода млинів”, 6904 „Дослідження умов роботи та надійності муфт приводів 

млинів”, 6951 „Покращення експлуатаційних показників привода млинів Ш-12”, 

1410 „Авторський нагляд за виготовленням, монтажем і наладкою розробленої 

кулькової муфти млина Ш-12”, а також відповідно до науково-технічної програми 

„Ресурсозберігаючі та енергоефективні технології машинобудування, що 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. №1716, 

Інд.28. 

 




