
Іваников Микита Олегович

Тема уроку: Способи передачі обертального руху від електродвигуна до робочої машини. 
Вивірення положення валів електродвигуна та робочої машини

Мета:
навчальна: дати поняття про способи передачі обертального руху та ознайомитись з 
послідовністю та прийомами вивірення положення валів
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу. Відповіді на питання що стосуються попереднього уроку

ІІІ. Фмотивація навчальної діяльності

Способи передачі обертального руху від електродвигуна до робочої машини

Залежно від призначення і конструкції електричних машин і механізмів, а також від вимог.до
їх валів застосовують основні види з'єднань:

- за допомогою муфт; -редукторів;

- шківів;

- пасів;

- шестерень.

З'єднання валів за допомогою муфт:

-  жорстке з'єднання (для забезпечення роботи валів без зміщення)  виконують за допомогою
фланців або жорстких муфт. Для жорсткого з'єднання валів використовують поперечно-стяжні
муфти і зубчасті муфти типу МЗН або МЗУ;

-  напівжорстке  з'єднання  (для  з'єднання  валів  турбогенераторів  з  валами  парових  турбін)
виконують за допомогою зубчато-пружних муфт (муфти змінної жорсткості типу Біббі);

-  еластичне  з'єднання  (при  можливості  бокових  або  кутових  зміщень  валів)  виконують  за
допомогою пружних втулочно-пальцьо-вих муфт типу МУ ВП.



Для  передачі  обертального  моменту  від  електродвигуна  до  робочої  машини  можуть
використовуватися  різноманітні  пристрої,  що  передають:  механічні,  гідравлічні,
електромагнітні.

Механічні  передачі,  що  мають  просту  конструкцію  і  невеличкі  втрати  на  тертя,  є
найпоширенішими.

За призначенням, принципом дії і конструкцією муфти класифікують:

- муфти з постійним зчепленням валів електродвигуна і робочої машини (глухі, пружні, рухливі
й ін.);

- фланцеві поперечно-стяжні муфти. Є найбільш поширеними з групи глухих муфт.

Глуха муфта складається з двох пів-муфт, одна з яких насаджена на вал електродвигуна, а інша
-  на  вал  робочої  машини  або  механізму.  Обидві  пів-муфти  з'єднуються  безпосередньо  за
допомогою болтів. Пружні муфти можуть бути металевими або неметалевими. У якості перших
використовують сталеві пружини або сталеві пружинні стрижні, пластини або пакети пластин.
Неметалевим  пружним  елементом  б  основному  є  гума  або  шкіра,  що  володіє  високою
еластичністю.  Муфти  з  пружними  металевими  елементами  більш  довговічні,  мають  менші
розміри, але більшу вартість, ніж муфти з неметалевими пружними елементами.

Ремінні передачі застосовують при деякій відстані між осями електродвигуна і робочої машини
або при неоднаковій частоті обертання. Передачі цього виду мають простоту, плавність ходу,
безшумність роботи, малі початкові витрати.

Недоліками  ремінних  передач  є  великий  надлишковий  тиск  на  вали,  мала  компактність,
мінливість частоти обертання за рахунок прослизання ременя і невисокий ККД.

Двигуни,  що  мають  ступінь  захист)  ІР44  та  1Р54.  повинні  мати  ввідні  пристрої  з
ущільнювальною гу мовою прокладкою під кришкою та в шту цсрі для вводу кабелів.

Заземлюючі  болти  не  повинні  мати  корозії  та  пошкоджень.  їх  комплектують  затискними
гайками і шайбами проти самовідкручування. Законсервовані частини (кінці вата, заземлюючий
болт на корпусі) двигуна очищають від мастила ганчіркою, змоченою гасом чи не етильованим
бензином.  Перед  насаджуванням  на  вал  двигуна  шківа  чи  півмуфти  теля  очищення  його
змащують технічним вазеліном.

Електродвигуни встановлюють на  робочих машинах  (агрегатах),  фундаментах  або масивних
основах  При  пасових  передачах  електродвигун,  як  правило,  встановлюють  на  натяжних
полозках, а якщо його з'єднують з робочою машиною за допомогою муфти чи редуктора, то
кріплять на фундаментній пилі або рамі. Маса фундаменту повинна бути у 5-10 разів більшою,
ніж  маса  електродвигуна.  Фундамені  закладають  безпосередньо  в  грунті  на  150  мм  вище
підлоги  Насаджені  на  кінець  вала  електродвигуна  деталі  (шків,  муфта,  шестерні  редуктора)
балансують

Електродвигуни встановлюють так.  щоб на їх  обмотки не потрапляла вода,  масло,  емульсія
тощо,  а  вібрація  обладнання,  фундаментів  і  частин  споруд  не  перевищувала  допустимих
значень.

+Проходи між фундаментами або корпусами електродвигунів, електродвигунами і частинами
приміщення або обладнання повинні бути не менше 1 м Допускається звуження проходів між
виступаючими частинами машин і будівельними конструкціями до 0.6 м на довжині не більше



0.5 м. Відстань між корпусом двигуна і стіною приміщення або між корпусами, а також між
торцями сусідніх двиглнів при наявності проходу з іншого боку повинна бути не менше 0.3 м
при висоті двиг\нів до 1 м і не менше 0.6 м при висоті понад і м.

Ширину  проходу  між  електродвигунами  і  фасадом пхльта  або  шафи  керування  роблять  не
меншою 2 м. а чиж корпусом двигуна і торцем пульта або шафи Двигуни, за винятком тих. що
мають ступінь jaxnery не менше ІР44. повинні бути установлені на відсталі не менше і м від
конструкцій приміщень, виконаних із горючих матеріалів

Зовнішні  проводи  і  кабелі,  що  приєднуються  до  електродвиглшв.  встановлених  на
віброізольованпх основах,  на ділянці  між нерухомою і  рухомою частинами основи,  повинні
мати гнучкі мідні жили

Кінці валів електродвигуна і робочої машини, муфти, пасові і клинопасові передачі іахищають
кожухами або загороджу ють бар'єрами.

Електродвигуни змінного струму напругою до 1000 В вмикають без сушіння,  якщо обмотка
статора має опір ізоляції не менше 0.5 МОм при температурі 10-30 °С. При меншому значенні
опору ізоляції двигуни сушать. Сушіння припиняють, якщо опір ізоляції незмінний протягом
трьох годин.

Вивіряння положення валів електродвигуна та робочої машини

Для нормальної роботи електропривода кожний вид механічних передач,  що з'єднують вали
електродвигуна  і  робочої  машини,  у  процесі  монтажу  потребує  відповідної  наладки  або
вивіряння.  Полягає  вона  в  тому,  щоб  домогтися  необхідного  розташування  електродвигуна
щодо  робочої  машини.  Взаємне  розташування  їх  визначається  видом  передач.  Різноманітні
передачі вивірять різноманітними способами.

Для  нормальної  роботи  електропривода  потрібно  взаємне  розташування  електродвигуна  і
робочої машини при якому осі їхніх валів повинні лежати на одній прямій лінії. Таке вивіряння
передач  часто  називають  центрівкою.  Домогтися  точної  відповідності  цим  вимогам  буває
важко. Тому припускаються деякі відхилення від них. До високошвидкісних електроприводів і
жорстких з'єднань (наприклад, за допомогою муфт) надаються більш жорсткі вимоги, чим до
низько  швидкісних  електроприводів  або  до  еластичного  (пружного)  з'єднанням  Так,  для

поперечно  -  згортної  муфти  при  синхронній  частоті  обертання  3000  хв.—1 припускаються

осьові  зазори  0,04...0,05  мм,  тоді  як  при  частоті  обертання  1500  хв.-1 -  008...0,11  мм.  Для
пружних  втулочно-пальцьових  муфт  радіальні  зсуви  припускаються  в  межах  0,3...0,6  мм,  а
кутові (осьові) —до 1 мм.

Основні способи і технічні засоби вивірки передачі обертаючого моменту:

центруючи скоби;

щупи;

однієї пари радіально - осьових скоб;

двох пар радіально - осьових скоб;

центрівка валів по напів муфтам;

пристрій с використанням стрічкового або електромагнітного притискача;



центрівка способом “обходу однієї точки ”;

центрівка  валів  електричних  машин  і  машин  із  зубчастими  передачами  при
наявності проміжного валу;

візуальна центрівка валів за допомогою центро пошукача;

Безпосередні з'єднання вивіряють у два прийоми попередньо й остаточно. Попередня вивірка
може  виконуватися  за  допомогою  металевої  лінійки  (без  спеціальних  пристосувань),  котру
прикладають ребром до ободу у верхній точці напівмуфти на вату машини і перевіряють чи їсти
зазор між ребром лінійки і другою напівмуфтою. При наявності зазору під лапи електродвигуна
підкладають  сталеві  прокладки  товщиною  0,5…  0,8  мм  до  його  ліквідації.  Якщо  таких
прокладок потрібно більш трьох чотирьох, їх заміняють однієї відповідної товщини, тому що
велике число їх порушує центрівку електродвигуна при закріпленні. Осьовий зсув визначають,
прикладаючи лінійку до бічних поверхонь напівмуфт. Ліквідації осьових зазорів домагаються
поворотом  електродвигуна  в  горизонтальній  площині.  При  високій  точності  центрівки
користуються  спеціальними  скобами,  що  закріплюють  на  маточинах  обох  напівмуфт  за
допомогою болтів і хомутів. Радіальні й осьові зазори звичайно заміряють за допомогою щупів
у чотирьох точках окружності через 90 , починаючи з верхньої точки. Змінюючи положення
вала електродвигуна, домагаються рівності однойменних зазорів при будь-якому куті повороту
вала.  Остаточну  вивірку  з'єднання  валів  муфтою  у  виробничих  умовах  часто  виконують  за
допомогою двох жорстких дротів, що закріплюють на маточинах обох напівмуфт. Вільні кінці
дротів закручують конусом у виді двох стрілок, що загинають назустріч друг до друга буквою
Г.  Між  вістрями  стрілок  лишають  невеличкий  зазор  (1  мм).  Обидва  напівмуфти  з'єднують
нежорстко болтом і обертають від руки. Зміна осьових і радіальних зазорів у точках 0, 90,
180і 270визначають візуально. При вивірці домагаються такого положення електродвигуна,
коли при обертанні муфти зазори осьові і радіальні залишаються незмінними.

Вивірений електродвигун закріплюють на опорній підставі за допомогою болтів із гайками і
знову вивіряють точність установки, тому що при закріпленні центрівка може бути порушена.
При з'єднанні електродвигуна і робочої машини ремінною передачею необхідно, щоб їхні вали
були рівнобіжними, а поперечні осі шківів лежали на однієї прямої. Недотримання цих умов
при  плоско  ремінній  передачі  призводить  до  спадання  ременя,  а  при  клиноремінній  -  до
передчасного його зносу. При однаковій ширині шківів електродвигун переміщають доти, поки
натягнута нитка не буде одночасно торкатись всіх чотирьох діаметрально протилежних точок
на  торцях  обох  шківів.  Якщо  між  центрова  відстань  невеличка,  то  для  цієї  цілі  зручніше
користуватися металевою лінійкою, котру прикладають до шківів бічною поверхнею (ребром) і
домагаються торкання до неї всіх чотирьох точок шківів.

+При  різноманітній  ширині  шківів  вимірювальну  лінійку  прикладають  ребром  до  двох
діаметрально  протилежних  точок  на  торці  більшого  шківа  і  добиваються,  щоб  зазори  між
лінійкою  і  крайніми  точками  на  торці  меншого  шківа  були  рівні  половині  різниці  ширини
шківів.  Якщо  між  осьова  відстань  більше  довжини  лінійки,  те  вивірку  установки
електродвигуна можна зробити за допомогою вірьовки, котра перекинута через поперечні осі
шківів,  під  якими  натягнута  нитка.  Після  вивірки  електродвигун  закріплюють,  корпус  його
приєднують  до  нульового  захисного  проводові,  а  передачу  закривають  захисним  кожухом.
Центрують  вали  двигуна  і  робочої  машини  за  допомогою центрувальних  скоб  або  щупів  і
штифта. Кінці валів електродвигуна і робочої машини, муфти, пасові і клино пасові передачі
захищають кожухами або загороджують бар’єрами.



IV. Зстосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Вимоги до монтажу електродвигунів. 

2. Що таке обертальний рух?

3. Якими основними способами передається обертальний рух?

4. Які основні способи вивірення положення валів?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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