
Рис. 4 - Трехмерная модель зерно-связка с изношенным зерном 

Выводы. Трехмерная модель силового напряженного состояния в 
которой связка представлена в виде мостиков связи цилиндрической формы, 
а само зерно представлено в виде комбинированной формы позволит 
выполнить исследование напряженного состояния для конкретных условий 
процесса шлифования. 
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ДОСЛГДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 
МЕТАЛОКОНСТРУКЩЙ МОСТОВИХ КРАН1В З Р В Н И М И 
КОНСТРУКЦ1ЯМИ МЕХАШЗМУ ПЕРЕСУВАННЯ 

Проведено пор1вняння впливу р1зних конструкщй мехашзму пересування мостових 
крашв на напружено-деформований стан 1х металоконструкщй. Дослщжено в1тчизняну 
конструкщю мехашзму пересування крана на «викатних» буксах Харювського заводу 
«ПТУ» та ф1рми «КОНЕКРЕЙНС УКРАША». Ресурс металоконструкцИ останнього крана 
буде менш залежати ввд його мехашзму пересування завдяки конструктивним та 
технолопчним ршенням в самому мехашзму 
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навантаження. 

Вступ. На напружено-деформований стан (дал1 НДС) металоконструкщй 
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мостових крашв суттево впливають навантаження, що викликаш силовою 
взаемод1ею колеса крана з пццсрановою рейкою (система «колесо-рейка») [1]. 
Незначне збшынення кута перекосу кранових колю веде до р1зкого 
зб1льшення б1чних сил. В результат! дослщжень Марквардта Г. Г. та Шефлера 
М. [2] встановлено, що при досягненш перекосу в 0,4° б1чш сили досягають 
максимального значення, тому боротьба повинна вестися в ддапазон 0-Ю,4°, 
причому мае значення кожна сота i тисячна частка градуса. Ц дослуркення 
були шдтверджен! бмельяновим О. А. [3]. 

Аналiз останнiх дослiджень та лiтератури. Нараз! юнують р ! зн 
конструктивн ршення механзм!в пересування мостових крашв - вггчизняна, 
з мехашзмом пересування на «викатних» буксах; ф!рми КЕТТЕМ та Demag 
(Шмеччина); ф!рми KONE (Фшляншш) та шли. 

Ф!рма KONE (Фшлянддя) запропонувала вар!ант кршлення кранових 
к ш с , що зображено на рис. 1 [4] 

Рис. 1 - Конструкци крпплення кранових колю, що запропоновано ф!рмою KONE 
(Фшлящця) 

Ексцентричт втулки 1 (див. рис. 1) - е корпусами шдшипншав, як! 
ставляться в розточет отвори у стшках. Поворотом втулок забезпечуеться 
точне позицюнування колю, пюля чого втулки фжсуються болтами 
(кршлення не показано). Ця конструкщ'я мае суттеву перевагу в пор!внянт з 
шшими конструкщ'ями механзму пересування - в шй передбачено 
можливють регулювання установки колеса, якщо вщбудеться деформаци 
конструкци i ця установка колеса змшиться. В данш конструкци, не 
використовуеться зварювання при з ' еднант головних i кшцевих балок, а 
зб!рку проводиться на високомщних болтах. Це дозволило уникнути 
порушення геометр!! крана в!д теплових деформаций («поводки», неминуче 
виникали в!д застосування електродугового зварювання при монтаж!). 

Раншю було проведене дослуркення впливу мехашзму пересування 
мостових крашв на ресурс металоконструкщй на основ! магттно-
коерцитивного контролю [5]. Дослвджувалися крани лише з механзмом 
пересування на «викатних» буксах. 

Мета статтi. Провести пор!вняння впливу р!зних конструкщ'й мехашзму 
пересування мостових крашв на напружено-деформований стан !х 
металоконструкщй. 
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Постановка проблеми. Виробнип допуски установки ходових 
кранових колю V D I 3571 в два рази жорстшип за в п ч и з н я т ДСТ 27584-88. 
Дослцркеннями К. I . Смальчевського та А. С. Смальчевського, встановлено, 
що тшьки в 20 % крашв, виготовлених на впчизняних заводах, точнють 
установки ввдповцтде нормативним документам. Це е наслвдком застаршого та 
недосконалого устаткування, недолЫв конструкци мехашзму пересування 
мостового крана [6]. 

Матерiали дослiджень. Для досл!дження НДС металоконструкщй 
мостових крашв можливо використовувати аналттичт', числов! та шла методи 
розрахунку. Щдтвердити щ розрахунки можливо експериментально, 
наприклад, магштно-коерцитивним методом НК, тензометричним методом НК. 

Розрахунок НДС металоконструкщ! крашв числовим методом можна 
виконати за допомогою МКЕ. Це дозволяе проводити розрахунки 
металоконструкщй крашв з р!зними видами навантаження та з! складною 
конф!гуращею елеменпв. При цьому е можливють врахування нелилиносп 
(ф!зично!, геометрично!). Тому для подальших розрахуншв будуть 
використовуватися числов! методи. 

Проведений розгляд р!зних конструкц!й механ!зму пересування 
мостового крана дозволив зробити висновок, що найб!льше недол!к!в мае 
конструкц!я механ!зму пересування в!тчизняних мостових кран!в на 
«викатних» буксах, а найменше - конструкц!я ф!рми KONE (Ф!нлянд!я) [7]. 
Тому для подальших досл!джень було обрано два крана мостових 
електричних загального призначення вантажоп!дйомн!стю 32 т кожен, прог!н 
22,5 м, важкого режиму роботи, один - виробництва Харк!вського заводу 
«ПТУ» (матер!ал - сталь 09Г2С12, ГОСТ 19281-89) з мехашзмом пересування 
на «викатних» буксах, шший - виробництва ф!рми «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАША» (матер!ал - сталь S355J2G3, EN10025). 

Для визначення впливу р!зних конструктивних р!шень механ!зм!в 
пересування дослвджуваних мостових кранв на НДС 1х металоконструкщ! 
розрахунок проводився для характерного технолог!чного циклу (ХТЦ) роботи 
крана: п!дйом вантажу в крайньому положенн б!ля кшцево! балки, 
перем!щення крана, перем!щення вантажного в!зка в !нше крайне положення 
та опускання вантажу. Загалом цей ХТЦ було розд!лено на дев'ять 
розрахункових випадк!в. 

Побудован! трьохм!рн! модел! мостових кран!в в масштаб! 1:1 (див. рис. 
2). Для моделювання використовувалися елементи оболонкового типу. 
Модель спрощена в пор!внятп !з реальним об'ектом: вщсутт мехашзми, 
галере!, кронштейни для кршлення мехашзм!в та шла допом!жн! елементи 
металоконструкц!!. 

В розрахункових випадках ХТЦ враховувалися так! складов!: власна вага 
конструкц!!, вантажного в!зка, вантажу; швидк!сть п!дйому вантажу та 
пересування крана; прискорення при пересуванн! крана та в!льного пад!ння; 
динам!чн! коеф!ц!енти, що виникають при «в!дрив!» в!д основи ! завершенн! 
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шдйому вантажу; коефндент поштовх1в для крана та в1зка, яш враховують 
вертикальне навантаження, що виникае при пересуванш крана (в1зка) 
внаслщок на!зду його на нер1вносп пвдкраново! (пцдозково!) коли; шерщши 
(горизонтально навантаження, що виникають при р у с крана (в т.ч. ввд 
вщхилення вантажних канапв при розгош (гальмуванн!) крана (в1зка) [8]). 

Рис. 2 - Трьохм1рш модел1 мостових кранш в масштаб! 1:1 
(РЗ 1 .. .РЗ 6 - розрахунков1 зони): а, б - кран з мехашзмом пересування на «викатник» 

буксах (виробництва ХЗ «ПТУ»); в, г - кран виробництва ф1рми «КОНЕКРЕИНС 
УКРА1НА» 

В результат! розрахунку НДС металоконструкщй крашв МКЕ при 
дев'яти розрахункових випадках були встановлеш наступн! елементи 
(розрахунюш зони (дал1 РЗ)) з тдвищеним р1внем напружень та досить 
великим розмахом напружень (Ло= o m a x -o m m ) - див. рис. 2, таблиця 1 

Таблиця 1 - Напруження (МПа) в найб1льш навантажених елементах 
металоконструкцш досл1джуваних кран1в (розрахункових зонах) при р1зних 

розрахункових випадках 

Розрахунковий Напруження в розрахункових зонах, МПа 
випадок (кран ХЗ «ПТУ»/кран «КОНЕКРЕИНС УКРА1ПА») 

навантаження РЗ 1 РЗ 2 РЗ 3 РЗ 4 РЗ 5 РЗ 6 
I 10,4/12,0 12,8/11,1 12,0/4,3 14,2/14,5 3,8/20,0 /20,0 
I I 41,2/38,1 44,8/33,5 36,4/15,0 46,7/62,0 15,0/69,9 /71,0 
III 33,0/35,0 35,0/32,0 30,0/13,0 36,2/54,0 11,9/61,0 /61,0 
IV 35,0/43,0 42,1/32,9 35,2/8,9 46,3/52,9 16,2/72,0 /70,0 
V 54,2/35,9 46,0/40,0 41,9/18,2 44,0/75,0 15,2/74,0 /61,2 
VI 52,0/7,2 54,0/61,9 47,0/47,0 55,0/74,0 54,2/40,2 /93,8 
VII 22,8/15,2 25,0/27,0 25,1/34,2 25,6/7,0 31,0/16,3 /45,0 
VIII 15,0/13,8 17,4/12,5 12,0/4,8 17,0/13,1 6,1/15,0 /21,3 
IX 16,0/16,0 18,0/14,0 14,0/5,4 19,0/13,4 5,5/16,3 /24,5 
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Як видно з таблиц! 1 найбшып небезпечш розрахунщш зони: 
- РЗ 5 - кран ХЗ «ПТУ»; 
- РЗ 6 - кран ф1рми «КОНЕКРЕИНС УКРАША». 
Межа витривалослт (на баз1 N 0=2 106 цшшв) для найбшып навантажених 

елеменпв металоконструкщй крашв (розрахункових зон, див. рис. 2) 
наведено в таблиц! 2 

Таблиця 2 - Межа витривалост (на баз! N0=2 106 цшкпв, МПа) для найбшып 
навантажених елементлв металоконструкцш дослщжуваних крашв 

(розрахункових зонах) 

Межа витривалост/i (МПа) в розрахунковш зон! 
(кран ХЗ «ПТУ» / кран ф!рми «КОНЕКРЕИНС УКРА1НА») 
РЗ 1 | РЗ 2 | РЗ 3 | РЗ 4 | РЗ 5 | РЗ 6 

Базова межа 
витривалостл о_1КВ, 
МПа (табл. 5.3.1 

[26]) 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Товщина елемента 
розрахунково! 

зони, мм 
10 10 10 8 10 50 10 10 14 10 10 

Межа 
витривалост/i а.1К, 

МПа 
86 86 86 90 86 62 86 86 81 86 86 

Схематизацио змши напружень в розрахункових зонах при р!зних 
розрахункових випадках було виконано методом «потошв дощу» [9] (див. 
рис. 3) 

Напруження, МПа Напруження, МПа 

РЗ 5 - кран ХЗ «ПТУ» РЗ 6 - кран «КОНЕКРЕИНС УКРАША» 

Рис. 3 - Схематизац!я змши напружень в найбшып небезпечних розрахункових зонах 
при р!зних розрахункових випадках навантаження МК кранш методом «потоюв дощу» 

ISSN 2079-004Х. Ысник НТУ «ХП1». 2014.№42 (1085) 69 



Приведення асиметричних щ п ш в напруження до екв!валентних 
симетричних зд!йснювали ввдювщю до вимог [9] 

де anPJ - амплггуда приведеного симетричного циклу напружень, МПа; 
Ощ - ш п л и у д а асиметричного циклу напружень, МПа; 
om - середне значення напружень циклу, МПа; 
уа - коефщент чутливосй стал! до асиметрп циклу. 

Також був розглянутий найбшьш несприятливий випадок навантаження 
металоконструкщй мостових крашв з мехашзмом пересування на «викатних» 
буксах (ХЗ «ПТУ») та виробництва ф!рми «КОНЕКРЕИНС УКРАША», що 
може трапитися з ними в д и н а м щ 1х руху (див. рис. 4): 

- проводяться динам!чних випробуваннях зпдно НПАОП 0.00-1.01-07 
[10] (перевантаження 1,1 номинально! вантажопаддомносп); 

Юнцева 
Ук баяка I' 

Рис. 4 - Схема для числового розрахунку НДС МКЕ МК мостових крашв з 
мехашзмом пересування на «викатних» буксах (ХЗ «ПТУ») та виробництва ф!рми 

«КОНЕКРЕИНС УКРА1НА» при перекос!: GM, GT, GQ, Н - вага мосту, в!зка, вантажу 
вщговщю; VK, м/с - швидюсть пересування крана; К, мм - кол!я в!зка; L, мм - прогш 
крана; А, мм - кол!я крана; kT2 - коефкцент поштовхш при рус! крана; Fw Fm, FM, Н -
горизонтальш сили шерци вщ в!дхилення вантажних канапв, вщ кранового в!зка, вщ 

моста крана вщкдадно; yG, JQ, JF - коефптденти перевантаження для вщтовщшх 
навантажень; TD, Н - переюсне навантаження 
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- в1зок крана знаходиться в крайньому правому положенш (бгля кшцево! 
балки В); 

- при перемпденн1 крана вщбулося «заклинення» одного приводного 
блока мехашзму пересування крана, що знаходиться на кгнцевш б а л ц Г 

При даному випадку навантаження виникае перекюне навантаження T D , 
що направлене вздовж руху крана та дде з1 сторони справного приводного 
блоку 

а 
кр.де. V 

TD = max \ н , (2) 

{ 2 
де Мкрде - критичний момент двигуна, Н м ; 

сои - кутова швидк1сть двигуна, 1/с; 
VH - швидк1сть пересування крана, м/с; 
у - коеф1цдент зчеплення приводних кол1с з п1дкрановою рейкою; 
RC+D - реакц1я в опорах кшцево1 балки з1 сторони справного привода, Н. 

Результати дослвджень. В результат! приведення асиметричних цикл1в 
напруження до екв1валентних симетричних в розрахункових зонах 
металоконструкщй дослщжуваних кран1в (крани ХЗ «ПТУ», кран ф1рми 
«КОНЕКРЕЙНС УКРАША») при експлуатащйному навантаженн! отриман! 
результати - таблиця 3 та 4 

Таблиця 3 - Результати схематизацп по методу «потоюв дощу» для найбшып 
небезпечно! розрахунково! зони 5 (кран з мехашзмом пересування на «викатних» 

буксах виробництва Харювського заводу «ПТУ») 

№ шляху «потоку» 1-2-4-6 2-3 3-2 4-5 5-4 6-7-8-9 
amin, МПа 3,8 11,9 11,9 15,2 15,2 5,5 

15,2 15,0 15,0 16,2 16,2 54,2 
аа, МПа 11,4 3,1 3,1 1,0 1,0 48,7 
£7m, МПа 9,5 13,5 13,5 15,7 15,7 29,9 

rrm j , МПа 12,4 4,6 4,6 2,7 2,7 51,9 

Як видно з вище наведених таблиць 3 та 4 отримаш амплггуди 
напружень приведених симетричних щ п ш в для вс1х розрахункових зон 
задовольняють умову 

тобто, у вс1х розрахункових зонах диоть напруження, що не приводять до 
накопичення ушкоджень i металоконструкцп дослщжуваних крашв при 
експлуатац1йному навантаженн! мають необмежену довгов!чн!сть [4]. 
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Найбшьш небезпечним вузлом е РЗ 5 (кран Харшвського заводу «Пвдйомно-
транспортного устаткування») та РЗ 6 (кран фнрми «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАША») (див. рис. 2). 

Таблиця 4 - Результати схематизацп по методу «потоюв дощу» для найбшып 
небезпечно! розрахунково! зони 6 (кран виробництва фирми «КОНЕКРЕЙНС 

УКРА1НА») 

№ шляху «потоку» 1-2-6 2-3 3-4-2 4-5 5-4 6-7-8 8-9 
Omtn, МПа 20,0 61,0 61,0 61,2 61,2 21,3 21,3 

93,8 71,0 71,0 70,0 70,0 93,8 24,5 
аа, МПа 73,8 10,0 10,0 8,8 8,8 72,5 3,2 
trm, МПа 56,9 66,0 66,0 65,6 65,6 57,6 22,9 

атЛ МПа 80,6 17,9 17,9 16,7 16,7 79,4 5,9 

Результати моделювання (розрахунку) МКЕ напружено-деформованого 
стану металоконструкщй дослщжуваних мостових крашв (крани виробництва 
ХЗ «ПТУ» та ф1рми «КОНЕКРЕЙНС УКРАША») при перекюних 
навантаженнях - див. рис. 5 

Рис. 5 - Розподшення напружень (екв1валешш напруження за М1зесом): а, б - кран з 
мехашзмом пересування на «викатних» буксах (ХЗ «ПТУ»); в, г - кран виробництва 

ф1рми «КОНЕКРЕЙНС УКРАИНА» 

Як видно з рис. 5, в дослщжуваних мостових кранах при !х рус1 
внаслцюк перекюних навантажень можливе виникнення складного НДС !х 
металоконструкщй з великим р1внем напружень (що перевищують межу 
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плинносп): в кшцевих балках в зон' кранового колеса (кран виробництва ХЗ 
«ПТУ», див. рис. 5 а, б); в зон' кршлення головних балок з кшцевими 
балками (кран виробництва ф1рми «КОНЕКРЕЙНС УКРАША», див. рис. 5 в, 
г). Це може призвести до швидкого трщиноутворення (кран ХЗ «ПТУ») та до 
руйнування конструкци (кран ф1рми «КОНЕКРЕЙНС УКРАША»). 

Для недопущення виникнення суттевих перекюних навантажень (можуть 
спричинити руйнування конструкцЦ) в металоконструкцп крана виробництва 
ф1рми «КОНЕКРЕЙНС УКРАША» встановлюеться бшып досконал1 прилади 
безпеки [11, 12]. Що, унеможливлюе виникнення великих перекюних 
навантажень при його рус' (лише при поломц' прилад'в безпеки). 

Висновки. В результат' проведеного дослцркення напружено -
деформованого стану металоконструкц'й мостових кран'в р'зних виробник'в 
встановлено, що металоконструкц'я крана мостового виробництва ХЗ ПТУ 
мае бшьший (на 15-25 %) розрахунковий запас мщносп, але внаслцюк 
конструктивних та технолопчних недолшв ресурс i i на практищ менший (на 
10-15 % ) , н ж металоконструкцп' крана ф1рми «КОНЕКРЕЙНС УКРАША». 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТ1 ПОВ1ТРЯНО-ПЛАЗМОВОГО 
Р1ЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ 

Розглянуто основн критерп забезпечення якост пов'тряно-плазмово! р'зки стал'. 
Запропоновано залежшсть для визначення режим'в пов'тряно-плазмово! р'зки 
тонколистового металу за умов забезпечення необхвдно! якост розр'зу та максимально! 
продуктивност' обробки з урахуванням оптимального сшввщношення продуктивност' 
плазмово! р'зки з трудомютга'стю подальшо! мехашчно! обробки. Нведеш залежност 
формування величини хвилястост та висоти грата вщ швидкост перемщення плазмотрону. 

Ключов1 слова: ефективн1сть, повпряно-плазмове р1зання, швидк1сть перем1щення, 
товщина металу, сила струму, грат, яюсть. 

Вступ. Одним 1з перспективн1ших напрямк1в у обласп р1зання 
металу е повпряно-плазмове р1зання, яке забезпечуе високу продуктивт'сть 
обробки та як1сть поверхонь деталей. бвропейський стандарт якост1 ENISO 
9013 «Терм1чне р1зання» м1стить вимоги щодо геометричних параметр1в 
вироб1в i допуски на розм1ри, стосовно матер1ал1в, яш можуть бути оброблен1 
методами терм'чного р'зання. Для плазменого р'зання для товщини металу 1¬
150 мм, стандарт виддляе наступн' параметри якосп: нер'вн'сть та кутовий 
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