
Урок 60(23.04.2021) 2Е-1,Основи технічної механіки 

ТЕМА : ВИДИ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ РЕДУКТОРІВ  

 

 
Редуктор - механізм, частіше за інших 

використовується в машинобудуванні. Він передає 

крутний момент між черв'ячними і зубчастими 

передачами. В результаті вал виконуючого пристрою 

обертається з необхідною швидкістю і зусиллям. У 

промисловості застосовуються різні види редукторів. 

Механізми відрізняються технічними характеристиками 

і конструкцією.  

 

 

Опис конструкції редуктора 

Незалежно від типу редукторів, кожен виріб має корпус, в який поміщені 

елементи, що передають крутний момент: вали, шестерні, зубчасті колеса, 

циліндри і т.д. У пристрій можуть бути поміщені додаткові елементи для 

охолодження або мастила конструкції. Механізми використовують в приводах 

обладнання, де потрібна передача і значне посилення моменту сили. Вони 

дозволяють збільшити передане зусилля і зменшити кутову швидкість. 

Один з плюсів застосування редукторів - зміна швидкості обертання і 

величини моменту сили вихідного вала шляхом перемикання передачі. Щоб це 

стало можливим, в корпус вироби поміщають систему перемикання ступенів і 

певну кількість передач з різними передавальними числами. Такий підхід 

зменшує знос устаткування. 

У вироби встановлюють часто прямі вали, що повторюють форму тіл 

обертання. На них впливають зовнішні і консольні навантаження, зусилля від 

подолання зачеплення. Валовий крутний момент визначається редукторним 

блоком моментом або моментом сили приводу. Консольна навантаження 

залежить від способу з'єднання редукторного пристрої з двигуном, типу 

зусилля на вал. 

 



види редукторів 

При класифікації пристроїв враховують їх технічні характеристики і 

конструкцію. До основних типів редукторів відносять: 

 Одноступінчаті і багатоступінчасті циліндричні моделі. Відрізняються 

вони паралельним розміщенням осей вхідного і вихідного валів. 

 Конічні, конічної-циліндричні моделі. Осі валів у таких механізмів 

пересічені. 

 Черв'ячні. Осі валів перехрещені в просторі. 

 Комбіновані моделі. Вони поєднують особливості перерахованих типів. 

Залежно від кількості передач практично всі редуктори розділяють на 

одноступінчасті і багатоступінчасті. 

Черв'ячний тип редуктор 
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До цієї категорії відносяться черв'ячні, червячно- циліндричні механізми. 

Головний тип передачі в пристроях - черв'ячний, який раннє називали зубчато-

гвинтовим. Момент сили передається при зачепленні зубчастого колеса і 

трапецеидального гвинта (черв'яка). Проводять вироби зі стійких до зносу 

матеріалів. У промисловості часто використовують 3 види черв'ячних 

редукторів: однозахідні; двухзаходная; четирехзаходние. 

Кількість каналів різьблення на механізмі визначає число заходів. У 

пристроях черв'ячного типу гвинт зачіпається з однойменною колесом, яке за 

формою нагадує зубчасте. Зуби на ньому замінені на різьбу, яка за формою 

підходить до трапецеидальному гвинта. В черв'ячних пристроях, призначених 

для передачі великого крутний момент, колеса встановлені з різних матеріалів. 

Для колісних маточин використовують чавун або з недорогої марки стали, а 

зуби виготовляють з антифрикційних матеріалів. Найзначніший плюс 



застосування редукторів черв'ячного виду - висока ефективність. Їх 

встановлюють в обладнання, в якому великий момент сили, а кутова швидкість 

маленька. Основним рушійним елементом механізму є трапецеїдальний гвинт. 

Він починає рухатися при обертанні вихідного вала.  

Класифікація 
Типів черв'ячних передач багато. Їх поділяють за такими ознаками:  

 

числу різьбових заходів;  

напрямку різьблення - правобічна або лівобічна;  

формі нарізного профілю  

 конволютна, 

 архімедова, 

 евольвентна;  

конфігурації гвинта - циліндрична, глобоідной. типам зубчастих коліс - вигнуті, 

прямі, косозубі, що обертаються 

Переваги та недоліки черв'ячних редукторів 

До плюсів пристроїв відносять: 

 плавність ходу; 

 малий рівень шуму при роботі; 

 ефект самогальмування (присутній тільки у одноступінчатих моделей); 

 велике передавальне відношення при використанні однієї передачі. 

Мінусів у механізму 3: сильне виділення тепла, підвищений знос, малий 

коефіцієнт корисної дії (ККД). Через зазначених особливостей ці види 

редукторів застосовують для передачі малих і середніх потужностей. До 

високопродуктивної праці адаптовані черв’ячно- циліндричні механізми, в яких 

ступінь зачеплення перевищує допустиму потужність. 

Запобігти надмірно швидкому зношуванню виробів можна точним 

монтажем і настроюванням. На корпусі повинні бути присутніми ребра або 

інші елементи, що відводять тепло. 

 

 



Циліндричний тип редукторів 

 

Призначення і конструкція редуктора завжди щільно взаємопов'язані. 

Циліндричні вироби застосовують частіше за інших в промисловості. Їх 

встановлюють в вантажопідйомні механізми, металорізальні верстати та 

іншому високопродуктивному обладнанні. Циліндричні пристрої можна 

встановити вертикально або горизонтально. До плюсів можна віднести великий 

діапазон потужностей і передавальних відносин, що робить ці вироби 

універсальними. Класифікують їх по: 

 дистанції між вхідним і вихідним валом - паралельні, співвісні; 

 кількості ступенів - одна, дві, багатоступінчасті; 

 способом монтажу - горизонтальний, вертикальний. 

Переваги і недоліки 

Головним плюсом циліндричних механізмів інженери вважають високий 

ККД. Завдяки цій особливості вони споживають мало енергії. Якщо не 

враховувати передавальне число, то мінімальний рівень ККД у циліндричних 

пристроїв - 98%. До їх плюсів відносять: 

 велику навантажувальну здатність; 

 високу кінематичну точність за рахунок малого люфту вала; 

 невелика робоча температура при високому ККД; 

 відсутність ефекту самоторможения; 

 стабільна робота при частих запусках і зупинках устаткування. 

Один з головних мінусів циліндричних виробів - шум, видаваний під час 

роботи. Якщо використовувати модель з одним ступенем, передавальне 



відношення буде низьким. У деяких випадках відсутність самоторможения 

може сильно нашкодити. 

Особливості експлуатації 

worm-gear-shaft.jpg Кожні кілька змін треба міняти масло в механізмі. 

Особливо важливо робити це на початку експлуатації пристрою, тому що після 

декількох запусків утворюється дрібна металева стружка. Перед запуском 

технік зобов'язаний перевірити всі болтові з'єднання корпусу, а потім 

провернути механізм на холостому ходу. Запускати циліндричний агрегат 

можна після того, як технік переконається в надійності кріплення. Заміна масла 

проводиться через зливні та заливні отвори. 


