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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ
ДО ПЕРЕКОСУ МОСТОВОГО КРАНА
Мостові крани є одним з найбільш розповсюджених видів підйомнотранспортного устаткування промислових підприємств. Безперебійна робота
кранів може бути забезпечена лише за умови високої довговічності і надійності їхніх основних вузлів і деталей. Істотне місце серед них займають ходові колеса (рис. 1).

Рис. 1 - Ходові колеса

З моменту появи перших кранів мостового типу з’явилась проблема
перекосів ходових коліс, вона також актуальна і на сьогоднішній день. Слід
виділити декілька її аспектів: знос ходових коліс і підкранових колій; додаткові опори руху; бічні навантаження на підкранові спорудження; навантаження на металоконструкцію крана; робота металоконструкції при перекосах.
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Аналіз результатів роботи механізмів пересування кранів і особливо
його ходової частини свідчить про недостатню довговічність окремих вузлів,
деталей і крана в цілому. Термін служби ходових колес коливається від декількох місяців до декількох років, тому вони найбільше часто виходять з ладу.
В даний час підвищення довговічності ходових коліс здійснюється, в основному, шляхом збільшення їхньої зносостійкості за допомогою раціонального
вибору матеріалу, твердості, виду термічної обробки і т.п. Підвищення довговічності коліс можна досягти також шляхом зменшення сили і тривалості
контакту реборди з рейкою.
Мостові крани є дуже розповсюдженим типом вантажопідйомних машин. Тому їм і присвячене найбільша кількість досліджень. Група німецьких
учених (Ернст (1899), Гільбрандт (1908), Штокман (1926) та інші) і вітчизняні вчені (Абрамович І.І. (1939), Балашов В.П. (1958)) займалися дослідженнями величини надбавки до опору руху (так звані „коефіцієнта реборди”).
Питання перекосів ходових коліс досліджував Ємельянов О.А.
За останні роки кафедрою ПТМ і О, НТУ «ХПІ» було запропоновано
декілька пристосувань для зменшення перекосів ходової частини кранів.
Григоров О.В., Вишневецкий Г.В. описують вузол, що дає можливість регулювання положення ходового колеса при установці та в процесі експлуатації
[2].
Отже, кути перекосу більшості ходових коліс мостових кранів значно
більше припустимих значень, що являється однією з головних причин недостатньої довговічності коліс.
Список літератури: 1. Martin Scheffler Grundlagen der Fordertechnik-Elemente und Triebwerke.,
1994. 2. Г.В. Вишневецкий, О.В. Григоров, В.А. Коваленко і ін. Узел крепления ходового колеса к
металлоконструкции крана. Авторское свидетельство, SU 1557075, 1984.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОТОРНЫХ ДИСПЕРГАТОРОВ
ДЛЯ КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ СОЖ
Эффективность многих процессов в металлообработке зависит от состава и качества смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Повышение
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