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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 

ТЕМА РОБОТИ: Методи відновлення працездатності типових 

з’єднань обладнання 

МЕТА РОБОТИ: Закріплення знань по застосуванню різних 

видів ремонтних впливів при відновленні з’єднань вал-маточина вуз-

лів і агрегатів технологічного обладнання галузі. Проведення теоре-

тичного і експериментального визначення несучої спроможності фрик-

ційного безшпонкового з’єднання. 

Час проведення лабораторної роботи: 2 год. 
 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Під час підготовки до роботи проглянути конспект лекцій, учбо-

ву літературу та систематизувати об’єм знань з основних положень 

про методи відновлення роботоздатності вал-маточина. Уяснити, які 

основні способи, прийоми і інструмент застосовують для виконання 

відповідних відновлювальних робіт. 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Перерахуйте основні види з’єднань вал-маточина, призна-

чені для передачі обертаючих моментів і осьових зусиль. 

1.2.2 Наведіть приклади з’єднань двох деталей з циліндричними 

поверхнями, що передають навантаження за рахунок посадок з натягом. 

1.2.3 Які основні види дефектів деталей характерні для цилінд-

ричних з’єднань з натягом? 

1.2.4 У чому переваги з’єднань з конічними поверхнями у порі-

внянні з циліндричними з’єднаннями? 

1.2.5 Окресліть область застосування нерухомих та рухомих 

шпонкових і шліцьових з’єднань. 

1.2.6 Що вам відомо про застосування безшпонкових з’єднань?  
 

1.3 Література для самопідготовки 

1. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / [Текст] Е.А. Пучин, 

В.С. Новиков, Н.А. Очаковский и др. - М.: КолосС, 2007. - 488 с. 

2. Илюхин В.В. Монтаж, наладка, диагностика, ремонт и сервис 

оборудования предприятий молочной промышленности. / В.В. Илю-

хин, И.М. Тамбовцев, М.Я. Бурлев. - СПб.: ГИОРД, 2006. - 500 с.  
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма роботи 

- відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи; 
- ознайомитись з теоретичними відомостями про методи і ін-

струментальне забезпечення відновлення роботоздатності з’єднань 
вал-маточина вузлів та деталей обладнання; 

- розглянути основні дефекти циліндричних з’єднань з натягом, 
методи відновлення пошкоджених поверхонь та відновлення посадок 
шляхом запресовування; 

- розглянути область застосування, переваги і недоліки, констру-
кції, основні види дефектів та способи відновлення роботоздатності 
конічних фрикційних з’єднань; 

- розглянути класифікацію шпонкових та шліцьових з’єднань, 
основні види їх пошкоджень і методи ремонту; 

- ознайомитись з деякими конструкціями безшпонкових з’єднань, 
їх пристосованістю для ремонту шпонкових і шліцьових з’єднань; 

- провести теоретичні визначення і експериментальну перевірку 
несучої спроможності фрикційних безшпонкових з’єднань; 

- зробити загальні висновки по роботі; 
- відповісти на контрольні запитання; 
- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 

2.2 Короткі відомості з теорії 

2.2.1 Загальні положення 

Вироби машинобудування, зокрема обладнання переробної галузі, 
складаються із з’єднаних одна з одною деталей і вузлів. У машинах приб-
лизно 35...40% з’єднань типу циліндричний вал-втулка, 15...20% площин-
них з’єднань, 15...25% різьбових, 6...7% конусних, 2...3 % сферичних та ін. 

Кожне з’єднання характеризується різними конструктивними, те-
хнологічними, експлуатаційними і економічними факторами. До таких 
факторів відносяться ступінь відносної рухливості, вид контакту пове-
рхонь, що сполучаються, міцність, можливість розбирання, технологі-
чність складання і розбирання, характер і величина зношування повер-
хонь, витрати праці та засобів на технічне обслуговування і ремонт. 

Практика експлуатації машин показує, що переважна більшість 
несправностей, за винятком ушкоджень аварійного характеру та ви-
кликаних хіміко-тепловим впливом, виникає в з’єднаннях деталей. 
При цьому відмова в роботі кожного з’єднання наступає при виник-
ненні певних, властивих тільки даному з’єднанню, несправностей. 
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 2.2.2 Ремонт циліндричних пресових з’єднань 

Пресові з’єднання – з’єднання циліндричних деталей з гарантова-

ним натягом. Натяг створюється завдяки тому, що охоплювана деталь 

має зовнішній діаметр дещо більший, ніж діаметр отвору деталі, що 

охоплює. Загальною перевагою цих з’єднань є можливість їх використання 

для дуже великих наван-

тажень і краще сприйман-

ня ними ударів. 

З’єднання прості у 

виготовленні, забезпечують 

ефективне центрування, не 

потребують спеціальних 

кріпильних деталей.  

Рисунок 1 – Види пресових з’єднань 

Недоліки: 1) відносна складність складання і розбирання, мож-

ливе ослаблення посадки і пошкодження посадочних поверхонь при 

розбиранні; 2) велика розбіжність сил зчеплення в межах допусків ро-

змірів і коефіцієнтів тертя; 3) труднощі не руйнуючого контролю. 

Втрата працездатності пресового з’єднання викликається ослаб-

ленням деталей у посадці і найчастіше це характерне для з’єднань, де-

талі яких працюють при ударних або циклічних навантаженнях. При 

ослабленні деталей у посадці відбувається наклеп, або ж провертання 

однієї деталі відносно іншої, що супроводжується зношуванням дета-

лей, а в окремих випадках і задиркою контактуючих поверхонь. 

Ослаблення деталей у посадці можна визначити як по зовнішніх 

ознаках, так і іншими способами. Зовнішніми ознаками іноді служить 

зсув контрольних рисок, наприклад, рисок на бандажі і маточині, скуп-

чення бруду у вигляді валика або іржі в місцях з’єднання. 

У деяких випадках ефективним виявляється обстукування молотком 

(акустичний спосіб). У процесі розбирання ослаблення посадки деталей 

можна помітити по зусиллю розпресовки, а після роз’єднання по наявнос-

ті наклепу, корозії, а також шляхом обмірювання діаметрів деталей. 

Нормальну посадку деталей відновлюють доданням посадкової 

поверхні однієї з деталей циліндричної форми, якщо в цьому є необ-

хідність, нарощуванням посадкової поверхні іншої деталі до розміру, 

що забезпечує необхідний натяг, а також нарощуванням посадкових 

поверхонь обох деталей і обробкою їх до нормальних розмірів. Як 

правило, дефектні поверхні нарощують методами наплавки. 
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Міцність пресового з’єднання деталей залежить від правильності 

циліндричної форми і величин мікронерівностей поверхонь, що спо-

лучаються, величини натягу і способу складання. При неправильній 

формі поверхонь, що сполучаються (овальності і конусності) напру-

ження, які виникають при посадці, будуть розподілені нерівномірно по 

окружності деталей, що негативно позначиться на міцності з’єднання. 

Розрізняють два основних види з’єднань поздовжньо-пресові і 

поперечно-пресові. Складання пресових з’єднань можна вести холод-

ним запресовуванням без нагрівання деталей, з нагріванням деталі, 

що охоплює або охолодженням деталі, що охоплюється та одночас-

ним нагріванням і охолодженням цих деталей.  

Переважніше складання ведуть останнім способом. З’єднання 

деталей при цьому є більш міцними, тому що мікронерівності повер-

хонь, що сполучаються, не згладжуються, як при холодному запресо-

вуванні, а зчіплюються одні з одними. Крім того, потрібно менше ча-

су на складання і більш просте устаткування.  

Залежно від конструкції, матеріалу і необхідного натягу деталі 

можна нагрівати в рідкому середовищі, у газовій або електричних пе-

чах та індукційним способом. До нагрівання в рідкому середовищі (у 

масляній або водяній ванні) прибігають у тих випадках, коли потрібна 

температура близько 110 °С. При нагріванні в содовій воді (10 г соди 

на 1 л води) деталь додатково очищають і знежирюють. Після нагрі-

вання індукційним способом деталь розмагнічують. 

Деталь до температури – 75 ° охолоджують у середовищі твердої 

вуглекислоти (сухого льоду). Для цього деталь поміщають у дерев’яний 

або металевий ящик з теплоізоляцією, заповнений твердою вуглекисло-

тою. Рідким азотом деталь можна остудити до – 195 °С. Для охолоджен-

ня потрібно менше часу, ніж для нагрівання деталі. Крім того, охоло-

дження виключає температурні напруження, місцеві деформації і окис-

нення поверхонь деталей, особливо складної форми. Час витримки при 

нагріванні або охолодженні залежить від форми, маси і матеріалу деталі. 

Міцність з’єднання зростає при покритті посадкових поверхонь 

деталей проміжним шаром металу (мідь, нікель, цинк) або полімерних 

матеріалів – клею ГЕН-150В, смоли ВДУ і т.п. Такі покриття товщиною 

не більш ніж 20 мкм захищають поверхні деталей, що сполучаються, як 

при складанні, так і при розбиранні, а також від корозії. Для усунення 

задирок при холодному запресовуванні посадкові поверхні деталей по-

кривають тонким шаром мастила, застосовують пристосування, що за-

безпечують дію зусилля строго по осі деталі, що запресовується. 
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 2.2.3 Ремонт нерухомих конічних з’єднань 

У з’єднаннях, що також відносяться до фрикційних дві деталі з 

конічними поверхнями фіксуються нерухомо натягом. Натяг створю-

ється за рахунок напресування конуса, що обхоплює, на конус, що 

обхоплюється. Працездатність даного з’єднання найчастіше порушу-

ється в результаті ослаблення посадки деталей.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Види конічних фрикційних з’єднань 

а), б), в) з безпосереднім контактом; г), д), е) з застосуванням втулок. 

Виявляють ослаблення посадок за тими ж ознаками і шляхом 
тих же перевірок, що й ослаблення деталей циліндричного з’єднання. 
Зусилля, необхідне для роз’єднання, залежить від величини конуса 
поверхонь, що сполучаються. По мірі збільшення кута конуса сила, 
потрібна для розпресовки, зменшується. 

Працездатність такого з’єднання залежно від характеру пошко-
дження деталей можна відновити такими способами: 

- при незначних дефектах – наданням поверхням деталей прави-
льної конічної форми і необхідної шорсткості шліфуванням, проточ-
кою, обробкою конусними розгортками з наступним взаємним прити-
ранням поверхонь, що сполучаються; 

- при значних ушкодженнях – нарощуванням конусів (віброду-
говою наплавкою, осталюванням, металізацією), постановкою додат-
кової деталі в отвір, що охоплює, або заміною конусної частини кінця 
вала з наступною механічною обробкою і взаємним притиранням по-
верхонь, що сполучаються. 

При виборі способу ремонту слід ураховувати характер зусиль, 
які сприймаються з’єднанням (ударне, знакозмінне, тощо), конструк-
цію і матеріал деталей, економічну доцільність обраного способу та 
наявність устаткування. 

Досить важливо при обробці розглянутих деталей забезпечити 
співвісність їх конусних і циліндричних поверхонь. Хоча в даному 
з’єднанні неспіввісність і не впливає на процес взаємного притирання 
деталей, однак значно погіршує роботу суміжних вузлів. Справа в тому, 
що навіть при правильному центруванні валів має місце биття фланців 
муфт, насаджених на ці вали.  



 9 

При неспіввісності конусів фланців (а отже, і валів) биття валів 

набагато збільшується, а це, як відомо, сприяє швидкому виходу з ладу 

деталей сполучних муфт, підшипників і т.п. 

Для нормальної посадки необхідно, щоб конічна поверхня дета-

лі, що охоплює, щільно прилягала до конуса вала. Прилягання переві-

ряють по фарбі. Якщо відбиток фарби нерівномірний і займає менш 

ніж 75 % площі сполучення, то проводять взаємне притирання дета-

лей. Щоб деталь, що охоплює, займала правильне положення, а також 

для можливості використання її маси, притирання ведуть при верти-

кальному положенні осей конусів. Площу сполучення можна прибли-

зно визначити по ширині і висоті притирочного сліду. 

Складання ведуть холодним напресуванням, нагріванням, деталі, 

що обхоплює або охолодженням деталі, яка обхоплюється. Холодне на-

пресування здійснюють за рахунок зусилля, створеного поворотом гайки 

на кінці вала, яку затягують граничним або динамометричним ключем.  

Можливі дві основні помилки, які найчастіше зустрічаються при 

складанні нерухомих конусних з’єднань. 

Перша помилка – утворення на конічних поверхнях деталей непо-

мітних на око уступів на конусі вала з боку більшої основи, а у отворі з 

боку меншої основи конуса. Вони виникають при притиранні маточини 

на валу. Якщо ж ці маленькі уступчики не помітити і вчасно не видали-

ти, маточина після насадки буде втримуватися на валу лише в місцях 

сполучення з уступами і в процесі експлуатації провернеться на валу. 

Друга помилка – відсутність зазору між зовнішніми торцями ва-

ла і маточини. Наявність зазору свідчить про те, що в з’єднанні є га-

рантований натяг, який при потребі можна збільшити за рахунок до-

даткового затягування гайки. 

2.2.4 Ремонт шпонкових та шліцьових з’єднань 

 Шпонкові з’єднання служать для передачі обертаючого моменту 

від вала до маточини елементу передачі (зубчастого колеса, шківа, напі-

вмуфти та ін.) або навпаки від маточини до вала. Крім передачі моменту 

шпонки можуть фіксувати насаджені на вал маточини у осьовому на-

прямку. Розрізняють (рисунок 3) ненапружені і напружені з’єднання. 

Ненапружені нерухомі з’єднання здійснюють за допомогою призма-

тичних та сегментних шпонок, ненапружені рухомі – направляючих і 

ковзаючих, а напружені за допомогою клинових шпонок. 
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В шпонкових з’єднаннях найбільш часто зустрічаються наступні 

дефекти: пошкодження робочих поверхонь і граней; зріз шпонки під 

дією недопустимих обертаючих моментів, зминання і викришування 

робочих поверхонь шпонкових канавок; знос шпонкових канавок і са-

мої шпонки в з’єднаннях з направляючими та ковзаючими шпонками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основні види нерухомих і рухомих шпонкових з’єднань 

Шпонка: а) призматична; б) сегментна; в) конічна закладна;  

г) конічна забивна; д) направляюча; е) ковзаюча. 

 Пошкоджені шпонки (зігнуті, з зім’ятими кутами, поверхнями, з 

ослабленою посадкою) заміняють новими. 

 Шпонкові канавки відновлюють наплавленням металу на зно-

шені поверхні з послідуючою механічною обробкою або при невели-

ких зносах (0,1…0,15) мм розширенням і поглибленням канавки з по-

слідуючим виготовленням нової шпонки. 

 Шпонкові канавки розширюють і поглиблюють, як правило, на 

15…20 % від їх початкових розмірів.  

Шар металу наплавляють на грані паза при їх зносі 2…3 мм, при 

більших зносах канавку повністю заплавляють і нарізають канавку на 

новому місці. При цьому слід враховувати небезпеку ослаблення міц-

ності перерізу вала. Нові канавки розташовують відносно старих під 

кутами 90, 135 і 180°.  

Пази в маточині (особливо з чавуну або кольорових металів) не 

заплавляють, а просто збільшують їх розміри - звичайно до виведення 

слідів зносу. Інколи в розточений отвір маточини ставлять додаткову 

втулку з новим шпонковим пазом. 
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Якщо шпонкові канавки вала та отвору, в результаті відновлення, 

виготовлені різної ширини, то застосовують ступінчасті шпонки, вигото-

влені по розмірах відновлених пазів. Бажано такі шпонки робити симет-

ричними. Застосовують також 

круглі шпонки, які є малотех-

нологічними і можуть встано-

влюватись на торці з’єднання. 

Рисунок 4 – Ступінчаста і кругла шпонки 
 Одним зі способів відновлення роботоздатності шпонкових 
з’єднань є застосування так званих безшпонкових пристроїв, принци-
пи дії яких і деякі конструкції розглянемо в підрозділі 2.2.5. 

 Шліцьові з’єднання забезпечу-

ють передачу великих обертаючих 

при ефективному центруванні дета-

лей на валу. По формі профілю шліца 

вони можуть бути прямобічні (рису-

нок 5 а), евольвентні б) і трикутні в).  

    Рисунок 5 – Профілі шліців 

Найбільше розповсюдження, завдяки простоті і технологічності, у 
вітчизняному машинобудуванні одержали прямобічні шліцьові з’єднання, 
друге місце займають евольвентні з кутом профілю 30° і найменше – 
трикутні з’єднання з кутами профілю 60, 72 і 90°. І прямобічні і ево-
львентні з’єднання застосовують як рухомі, так і нерухомі, трикутні, в 
основному, як нерухомі (часто в кріпленнях важелів). 

Прямобічні з’єднання поділяють також за методом центрування 

рисунок 6: по зо-

внішньому діаме-

тру а), по внут-

рішньому діамет-

ру б) і по ширині 

шліца в). 

Рисунок 6 – Методи центрування шліцьових з’єднань 

 Подібний поділ методів центрування базується на особливостях 
обробки елементів з’єднань – коли вал загартований, а маточина нор-
малізована застосовують метод (а) при якому простіше обробляти зо-
внішній діаметр вала шліфуванням. При загартованій маточині і нор-
малізованому валу отвір маточини обробляють внутрішнім шліфу-
ванням. Найбільш складний і трудомісткий метод (в), при застосуван-
ні якого потрібно забезпечити підвищену точність одночасно всіх бо-
кових поверхонь зубів, тому цей метод застосовують тільки для від-
повідальних важко навантажених з’єднань. 
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Найбільш часто у шліцьових з’єднаннях виникають наступні 

дефекти: знос робочих поверхонь шліців від переміщення маточини 

по валу (для ковзаючих з’єднань); зминання робочих поверхонь шлі-

ців у результаті дії на з’єднання понад допустимих обертаючих момен-

тів; тріщини та викришування робочих поверхонь під дією динаміч-

них навантажень; поламка окремих зубів профілю. Повне руйнування 

з’єднання спостерігається дуже рідко, тому що понаднормовий знос ви-

кликає великі вібрації і підвищений шум і машину своєчасно зупиняють. 

 Наведені вище дефекти відновлюють наступними способами: 

 1) ручною або механізованою дуговою наплавкою; 

 2) пластичним деформуванням; 

 3) електроконтактним наплавленням з одночасною осадкою; 

 4) заміною шліцьової частини деталі. 

 Коротко розглянемо реалізацію цих способів: 

 1) При механізованій наплавці віддають перевагу наплавці в се-

редовищі СО2 , під шаром флюсу, вібродуговій наплавці. Ручна на-

плавка малопродуктивна і використовується тільки для відновлення 

одиничних деталей. Наплавку проводять поздовжніми валиками або 

ж по гвинтовій лінії. При повздовжній наплавці шліців шириною 5…6 

мм западину повністю заплавляють, а для крупних шліців наплавля-

ють тільки зношену сторону шліца. Щоб зменшити деформацію вала 

валики вкладають у западини по черзі з діаметрально протилежних 

сторін. Наплавку по гвинтовій лінії звичайно застосовують при відно-

влення мілких шліців, при такій наплавці в 2…3 рази збільшується 

витрата дроту і електроенергії, збільшується трудомісткість наплавки 

і механічної обробки, виникають небажані деформації. 

 Наплавочні матеріали і режими наплавки вибирають за довідника-

ми виходячи з технічних вимог на конкретну деталь. Наприклад, вали ви-

готовлені з середньовуглецевих сталей 30, 35, 45 часто наплавляють в се-

редовищі вуглекислого газу дротом Нп-30ХГСА діаметром 0,6…2,0 мм 

на зворотній полярності струмом 220…240 А, напругою 22…24 В.  

При наплавці по гвинтовій лінії крок наплавки (поздовжня по-

дача) 3,5…4,0 мм/об; частота обертання деталі 3…4 об/хв.  

Після наплавки вал при необхідності правлять, проточують по 

зовнішньому діаметру, фрезерують і шліфують шліци. При базуванні 

по зовнішньому діаметру після обточки його шліфують. Для валів пі-

двищеної твердості їх загартовують при температурі до 850 °С в мас-

лі, відпускають при 200…250 °С і шліфують. 
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Наплавка шліців приводить до деформацій вала і термічній дії 

на сусідні з ними ділянки вала. 

2) При невеликих зносах застосовують спосіб пластичного де-

формування – роздачу з одночасним або послідуючим калібруванням. 

Мало зношені шліци деформують без нагріву, при зносі більш ніж 0,6 мм 

проводять попередню нормалізацію при нагріві до 800…850 °С.  

В одиничному ремонтному виробництві роздачу можна прово-

дити вручну (рисунок 7) зубилом та чеканом також на токарному, 

фрезерному або стругальному верстатах, використовуючи ролик, що 

обертається, закріплений на різцетримачі і застосовуючи пряму поз-

довжню подачу. При серійному виробництві роздачу проводять про-

штовхуванням вала на гідравлічному пресі з зусиллям до 50 кН (5 т) 

через ролики спеціальної багатороликової головки.  

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Відновлення шліців вала способом роздачі 

 Після роздачі канавки на шліцах заварюють, вал додатково нор-

малізують, рихтують і обробляють шліци під номінальний розмір (ри-

сунок 9) і піддають кінцевій термообробці. 

 Шліци у маточинах (посадка по зовнішньому діаметру) з невели-

ким зносом можна також ремонтувати роздачею; для цього застосову-

ють спеціальну прошивку, яку проштовхують через отвір за допомогою 

гідравлічного преса. Після роздачі отвір калібрують протяжкою.  

 3) Третій спосіб полягає у тому, що вздовж шліців електроконтакт-

ним способом приварюють сталеву полосу або дріт. Одночасно наварю-

ють два протилежних шліца. Наварені шліци піддають механічній обробці. 

 4) По четвертому способу ремонтують внутрішні шліци. Шліцьо-

вий отвір розточують до діаметру більшого на 0,5…1,5 висоти шліца, 

виготовляють шліцьову втулку, запресовують у розточений отвір і фік-

сують штифтами або приварюють в кількох місцях. 
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 2.2.5 Безшпонкові з’єднання при ремонті обладнання 

Одним з перспективних напрямів розвитку конструкцій з’єднань 

типу вал-маточина з передачею обертаючого моменту і осьового зу-

силля є застосування т. з. безшпонкових з’єднань. 

 Згідно з загальною класифікацією, безшпонкові з’єднання поді-

ляють на фасонно-профільні з’єднання і з’єднання тертям. 

Сутність першої групи – передача навантажень за рахунок зчеп-

лення двох не круглих профільованих поверхонь (рисунок 8).  

 

 

 

 

Рисунок 8 – Приклади деяких видів профільних з’єднань 

 Застосування подібних з’єднань обмежується їх низькою техно-

логічністю – складністю виготовлення спеціального профілю. 

 Друга група – фрикційні безшпонкові з’єднання одержала більш 

широке застосування і характеризується великим різноманіттям конс-

трукцій. На рисунку 9 показані деякі з видів цих з’єднань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Деякі з конструкцій безшпонкових з’єднань 

а) з суцільними конічними кільцями; б) з пружно-пластичною втулкою; 

в) з пружно-пластичною втулкою і рифлями; г) з розрізними конічними 

кільцями; д) з навитим м’яким дротом і рифлями; е) з пружними шайбами. 
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 Коротко розглянемо особливості наведених конструкцій.  
 У варіанті а) обертаючий момент передається за рахунок зусиль 
тертя, що виникають внаслідок пружних деформацій конічних кілець 
6 і 7 розташованих в зазорі між валом 1 і маточиною 2; з торців кільця 
затиснуті між дистанційними втулками 3, по яким і відбувається 
центрування з’єднання. Зусилля затискання конічних кілець створю-
ється гайкою 5 через шайбу 4. З’єднання потребує високої точності 
виготовлення всіх деталей, що спрягаються, тому що пружні дефор-
мації нерозрізних кілець мають досить невеликий діапазон значень. 
Для усунення цього недоліку часто застосовують розрізні кільця, на-
приклад як у варіанті г). 
 Варіант б) відрізняється від варіанту а) тим, що замість конічних 
кілець використовують втулку 8 виконану з пружно-пластичного ма-
теріалу, як правило фрикційного, (капрон, гума, асбогума та ін.). Іс-
нують конструкції з втулкою виготовленою з м’яких пластичних ме-
талів і сплавів (алюмінію, свинцю, бабіту і т. п.).  
 У варіанті в) на поверхню вала і маточини наносяться рифлення 9, 
як правило, накаткою та протяжкою; (можливі конструкції з рифлен-
ням на поверхні однієї з деталей). Обертаючий момент передається не 
тільки за рахунок сил тертя, а також завдяки силам опору зрізу висту-
пів втулки, видавлених у западини рифлень.  
 Розглянуті конструкції безшпонкових з’єднань передбачають 
кріплення маточини на крайній шийці вала, а варіанти г), д) і е) – на 
проміжних шийках або навіть на гладкій частині вала. 
 На рисунку г) показані конструкція з розрізними конічними кі-
льцями 10, які затискаються за допомогою фланця 11 і гвинтів 12, що 
загвинчують в різьбові отвори в маточині. 
 У схемі д) з’єднання здійснюється навитим на вал м’яким плас-
тичним дротом (наприклад алюмінієвим) затисненим між рифленими 
поверхнями за допомогою фланців 11 і гвинтів 12, а у схемі е) пру-
жинними шайбами затисненими спеціальною гайкою 15. 
 Наведені схеми розкривають принципи дії і відображають конс-
трукції лише невеликої частини від існуючих безшпонкових з’єднань. 
При виборі того чи іншого виду з’єднань для відновлення роботозда-
тності того чи іншого вузла обладнання потрібно враховувати всі 
конструктивні особливості цього вузла і вибирати найбільш раціона-
льні конструктивні рішення. 
 Слід відмітити, що застосуванням безшпонкових з’єднань за-
мість зношених шпонкових і шліцьових можна відновлювати тільки 
нерухомі напружені або ненапружені з’єднання. 
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 В цілому, технологія ремонту шпонкових з’єднань досить прос-

та і зводиться до наступних заходів:  

а) створення зазору між валом і отвором маточини потрібного 

для розміщення в ньому елементів безшпонкового з’єднання;  

б) забезпечення потрібної сили затягу з’єднання шляхом вико-

ристання існуючих або створенням нових затяжних пристроїв. 

При невеликих зносах шпонкових пазів вала проводиться відно-

влення геометрії відповідної шийки вала шляхом проточування або 

шліфування поверхні шийки. Шпонковий паз при цьому можна зали-

шити або, якщо це можливе, заварити. Щоб не ослаблювати переріз 

вала припуски при обробці повинні бути мінімальними. 

 Для створення зазору вd)15,0...1,0( , як правило, розточують 
отвір маточини, шпонковий паз маточини при цьому видаляється. 
 Зусилля затиску створюють за допомогою різних різьбових при-

строїв, деякі з них показані на рисунку 11. 

 При ремонті шліцьових з’єднань, як 

правило, застосовують пластмасові пру-

жно-пластичні втулки. Шліци при цьому 

видаляють (вал 1 проточують, а отвір 2 

розточують) але не повністю – залишають 

виступи висотою від 0,4 до 1,0 мм (в за-

лежності від фізико-механічних власти-

востей втулки). Після затиску втулка 3 

деформується і заповнює западини вала і 

маточини (рисунок 10). 

Рисунок 10 – Переріз з’єднання 

Довжина пружно-пластичної втулки приймається в межах від 

0,3 до 0,5 довжини маточини. Втулки виготовляють литтям, екструзі-

єю, точінням; інколи їх скручують з полоси листового матеріалу та 

іншими технологічними прийомами.  

Існує технологія коли замість готової втулки в кільцеву порож-

нину між валом і маточиною заливають під тиском рідку масу (розп-

лавлений полімер, метал або суміш, що легко затвердіває). Ця техно-

логія ефективна для відновлення з’єднань великого діаметра, затяг 

яких потребує дуже значних зусиль. 

При застосуванні наведених способів відновлення шліцьових 

сполучень втулки працюють на зріз, застосування ж гладких фрикцій-

них безшпонкових конструкцій при ремонті шліцьових з’єднань є не-

доцільним, тому що зусилля тертя, як правило, менші за зусилля зрізу. 
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2.2.6 Несуча спроможність безшпонкових з’єднань 

Розглянемо співвідношення силових факторів і геометричних 

параметрів для двох найпоширеніших з’єднань. 

Для з’єднання з конічними кільцями обертаючий момент можна 

визначити за виразом: 

,
)(

1

tg

1
 fdF25,0 вз 












 tgf
Tк    (1) 

 де зF  - зусилля затягання з’єднання, Н; 

       вd  - діаметр валу, м; 

     f  - коефіцієнт тертя між спряженими поверхнями; 

      α  - кут конусності кілець, град.; 
     ρ  - кут тертя, град., farctgρ  . 

Для розрахунку можна прийняти  18α  для нерозрізних кілець 

і  20...12α  – для розрізних; 15,0...12,0f   для сталевих деталей. 

Для з’єднання полімерною втулкою обертаючий момент становить: 








 







 fl

l
Tпв

-1
A

fdFK
57,1

2

взf ,        (2) 

 де fK  - відношення площі поверхні тертя до всієї площі втулки; 

     l  - довжина пружно-пластичної втулки, м; 

     δ  - товщина стінки втулки, м; 

     А - площа поперечного перерізу кільця, м
2
; 

     μ  - коефіцієнт Пуассона; 

 Для з’єднання з гладкою поверхнею вала і отвору маточини 

1K f  , для гумової або полімерної втулки 35,0...25,0f  , 5,0μ  . 

),d-(d0,25A 2

в

2

вт     (3) 

 Допустиме граничне зусилля затягу з’єднання можна визначити 

з умови міцності на розтяг різьбового пристрою затягу: 

pгрзF ][d192,0 2

1.   ,    (4) 

 де 1d  - внутрішній діаметр різьби, мм; 

 p]σ[  - допустимі напруження розтягу матеріалу гвинта, МПа. 

 Внутрішній діаметр різьби визначається за довідником, допус-
тимі напруження розтягу для нормалізованої середньовуглецевої сталі 

можна прийняти 200...175]σ[ p   МПа. 
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 Потрібне зусилля затягу забезпечується за допомогою контролю 

моменту закручування динамометричним ключем. 

 Обертаючий момент закручування на ключі різьбового з’єднання 

визначається за формулою: 

,])([dF5,0 212з. ddftgT cpзакр          (5) 

 де 2d  - середній діаметр різьби, мм; 

      ψ  - кут підйому витка різьби, град.; 

     φ1 - кут тертя в різьбі, град.; 

    f  - коефіцієнт тертя у різьбі та на опорній поверхні гайки; 

    cpd  - середній діаметр опорної поверхні гайки, мм. 

Для стандартної нормальної метричної сталевої різьби можна 

прийняти наступні значення: d9,0d2  , d4,1dcp  , 032ψ  ; 

15,0f  ; 03815,0arctgfarctgφ  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Схема експериментальної установки визначення  

несучої спроможності безшпонкових з’єднань 
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Рисунок 12 – Фото установки для визначення несучої спроможності 

безшпонкових з’єднань 
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 Експериментальне значення обертаючого моменту, який передає 

безшпонкове з’єднання заміряне на лабораторній установці, визнача-

ється за формулою: 

ц.в.клклдн2
LGLF

1


р

експТ


,    (6) 

 де днF  - зусилля заміряне динамометром, Н; 

      клL  - довжина плеча важеля-ключа установки, м; 

      клG  - сила ваги важеля-ключа, Н; 

     ц.в.L  - відстань від осі обертання важеля до його центра ваги, м; 

        pη  - коефіцієнт корисної дії ролика, прийняти 96,0ηp  . 

 Сила ваги ключа визначиться з виразу: 

gm клG ,         (7) 

 де т - маса важеля-ключа, кг (визначається зважуванням); 

       g - прискорення вільного падіння, м/с
2
. 

 Положення центра ваги важеля визначається експериментально 

шляхом підвішування або балансуванням на гострій опорі. 

 Експериментальна частина роботи проводиться у послідовності: 

 1) Визначити обміром потрібні для розрахунків розміри елемен-

тів моделей безшпонкових з’єднань;  

2) Виходячи з розмірів різьби, розрахувати за формулою (4) гра-

ничне значення зусилля затягу; 

3) У інтервалі значень від грзF .5,0 до ..грзF призначити не менше 

п’яти значень зусилля затягу для проведення експериментальної пе-
ревірки. Точки замірів слід призначати через однакові інтервали; 

4) Визначити за формулами (1) і (2) гранично допустимий обер-

таючий момент, який може передати кожна з представлених моделей 

безшпонкових з’єднань; 

5) За формулами (1) і (2) визначити теоретичні значення обер-

таючого моменту для кожної точки заміру; 

6) Визначити за формулою (5) значення для кожної точки заміру 

обертаючого моменту закручування на динамометричному ключі; 

7) Зібрати і закріпити модель на експериментальній установці; 

 8) Провести заміри експериментального моменту для кожної точки; 

9) Побудувати графіки залежностей теоретичного і експеримен-

тального моментів від зусилля затягу кожного з з’єднань. 
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2.3 Обладнання робочих місць 

Для кожної ланки (бригади) студентів передбачається два робочих 
місця: учбове – для виконання розрахунків, роботи з літературою, офор-
млення документів і спеціалізоване – для виконання експериментальної 
частини роботи. Досліди з визначення несучої спроможності безшпонко-
вих з’єднань проводяться на лабораторній установці (рисунки 11 і 12). 

Документи і наочні посібники включають: методичні вказівки, 
плакати, опис комплектності робочого місця, правила техніки безпеки. 

2.4 Інструкція з охорони праці 

При проведенні лабораторної роботи потрібно дотримуватися 
правил техніки безпеки за вимогами ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ Работы 
учебные лабораторные.  

2.4.1 Загальні вимоги 
 До лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли 
інструктаж з техніки безпеки, про що був зроблений відповідний за-
пис у реєстраційному журналі. 

2.4.2 При підготовці до лабораторної роботи: 
- до початку лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний 

ознайомитися з правилами безпеки при виконанні роботи; 
- не починати виконання експериментальної частини роботи без 

відповідного розпорядження викладача або лаборанта. 

2.4.3 Під час виконання роботи: 
- не тримати на робочому місці сторонні предмети; 
- не переходити самовільно на інші робочі місця і не пересува-

тися без потреби, по лабораторії; 
- у процесі обмірювання елементів безшпонкового з’єднання деталі 

акуратно у відповідному порядку розташовувати на монтажному столі, 
деталі, які можуть скочуватися укладати у лежаче положення;  

- перед проведенням експерименту пересвідчитись у надійному 
кріпленні моделі з’єднання, що випробовується, в затискному при-
строї лабораторної установки;  

- не починати досліди без дозволу викладача або лаборанта; 
- навантаження дослідного зразка проводити повільно і плавно 

без різких рухів гвинта навантажувача; 
- не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні про-

ходи до аптечки та інвентарю пожежогасіння; 

2.4.4 Після закінчення експериментальної частини роботи: 
- прибрати та здати робоче місце лаборанту або викладачу. 

2.4.5 У разі виникнення пожежі необхідно негайно проінформу-
вати викладача або лаборанта, подзвонити по номеру 101. 



 22 

 

2.5 Вказівки по виконанню роботи 

2.5.1 Прочитати теоретичний розділ 2.2, систематизувати знання 

по методах і засобах відновлення роботоздатності типових з’єднань 

типу вал-маточина. 

2.5.2 Ознайомитись з програмою роботи, одержати завдання на 

виконання тієї чи іншої операції по відновленню. 

2.5.3 Ознайомитись з конструктивними особливостями предста-

влених натурних зразків і моделей з’єднань вал-маточина. 

2.5.4 Розглянути і описати технологічну послідовність ремонту 

того чи іншого виду з’єднання.  

2.5.5 Ознайомитись з устроєм експериментальної лабораторної 

установки для визначення несучої спроможності безшпонкових фри-

кційних з’єднань. 

2.5.6 Провести підготовчі роботи необхідні для виконання екс-

периментальної частини роботи. 

2.5.7 Провести розрахунки і експеримент згідно з методикою 

наведеною в п. 2.2.6 даних методичних вказівок, обробити результати 

і побудувати графіки залежностей. 

2.5.8 Привести лабораторне обладнання в порядок, здати робоче 

місце лаборантові. 

2.5.9 Оформити звіт з лабораторної роботи. 

2.5.10 Пред’явити викладачеві оформлений звіт, пояснити ре-

зультати, отримані при виконанні роботи. 

 

3 ЗВІТНІСТЬ ПО РОБОТІ 

Звіт з лабораторної роботи оформлюється у наступному порядку: 

- тема і мета лабораторної роботи; 

- опис оснащення лабораторної роботи натурними зразками, 

  пристосуванням, оснасткою, інструментом;  

- послідовність проведення операцій з відновлення деталей 

  з’єднань вал-маточина; 

- схема і опис експериментальної лабораторної установки; 

- теоретичні розрахунки і результати проведених експериментів, 

  графіки залежностей їх порівняння, аналіз; 

- загальні висновки по роботі. 
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4 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1 У чому переваги і недоліки циліндричних з’єднань з натягом?  

   Окресліть область застосування цього виду з’єднань. 

2 Які дефекти виникають у процесі експлуатації з’єднань з натягом? 

3 Назвіть основні методи відновлення деталей з’єднань з натягом.  

4 Перерахуйте основні відмінності конічних з’єднань з натягом 

    від подібних циліндричних з’єднань 

5 Зробіть порівняльний аналіз напружених і ненапружених 

   шпонкових з’єднань, різниця у їх навантаженнях. 

6 Назвіть основні методи ремонту шпонкових з’єднань. 

7 Наведіть переваги шліцьових з’єднань у порівнянні з шпонковими. 

8 За якими критеріями призначають метод центрування  

   шліцьових з’єднань? 

9 Перерахуйте методи відновлення роботоздатності прямобічних  

   шліцьових з’єднань. 

10 Які види безшпонкових з’єднань ви знаєте? 

11 Назвіть переваги і недоліки методу заміни безшпонковими 

    з’єднаннями шпонкових при їх ремонті. 

12 Від яких чинників залежить несуча спроможність профільних 

    і фрикційних безшпонкових з’єднань? 
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