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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ УКОЧУЮЧОГО
РОЛИКА ТА БОБІНОТРИМАЧА ПЕРЕМОТУВАЛЬНОЇ МАШИНИ
БП-340 НА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАМОТУВАЛЬНОГО
МЕХАНІЗМУ
Акимов О. О., доцент, Кальченко В. В., професор,
Завертаний Б. С., магістр, Лапа М. В., студент, ЧНДТУ, м Чернігів
Підвищення продуктивності машин неможливе без фундаментальних
досліджень динамічних процесів які протікають під час здійснення
технологічного процесу. Підвищення швидкості перемотування ниток,
основний спосіб підвищення продуктивності, приводить до необхідності
збільшувати частоту обертання роторів, що викликає вібрації роторів і
механізму в цілому. Дослідження впливу параметрів механізму на його
динамічні характеристики актуальні.
У процесі напрацювання пакування знижується кутова швидкість
бобінотримача, змінюються його інерційні і жорсткі сні параметри, що
впливає
на
динамічні
характеристики.
Найбільш
важливими
характеристиками намотувального механізму є критичні швидкості
бобінотримача, та динамічна складова сили притискування укочуючого
ролика до бобінотримача [1], [2].
Бобінотримач представлений у вигляді одномасової жорсткої насадки,
що закріплена на пружному валу. Ролик притискується до пружного
пакування з силою притискування, яка повинна бути оптимальною.
Для визначення залежності критичних швидкостей бобінотримача від
інерційних параметрів в алгоритмі в якості аргументу використано товщину
пакування.
Для бобінотримача визначено дві критичні швидкості. Діапазон
робочих частот обертання бобінотримача знаходиться нижче першої
критичної швидкості. Вплив тіла намотування через присутність ролика не
перевищує 10 %.
Для зниження динамічних навантажень при контактному намотуванні
в механізмі використане пружне кріплення укочуючого ролика.
Частоти власних коливань ролика будуть залежати від перемінної
жорсткості тіла намотування, яка буде зменшуватися по товщині тіла
намотування та за рахунок зменшення довжини твірної пакування.
При жорсткому кріплені ролика робочий діапазон швидкостей
намотування знаходиться в дорезонансній зоні. Введення пружного
кріплення ролика переводить робочу зону в закритичну, що приводить до
зниження динамічних навантажень.
Розроблено
алгоритм
розрахунку
критичних
швидкостей
бобінотримача з трьохконусним пакуванням.
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Розроблена
методика
розрахунку
критичних
швидкостей
бобінотримачів, що містять конічні елементи.
Проведено кінетостатичний аналіз намотувального механізму, в
результаті якого розраховані параметри намотувального механізму.
Визначено динамічні характеристики укочуючого ролика з підвісом,
швидкість намотування нитки механізмом, власні коливання підвісу при
лінійній характеристиці пружності тіла намотування, власні коливання
підвісу при пружному кріпленні укочуючого ролика, вимушені коливання
підвісу при пружному кріпленні укочуючого ролика.
На рисунку показана ефективність використання пружного кріплення
ролика особливо на заключному етапі напрацювання пакування.

1 – пружне кріплення ролика; 2 – жорстке кріплення ролика
Рисунок 1 – Залежність динамічної сили притискування від маси
пакування при різних видах кріплення ролика
Найбільш сприятлива жорсткість елементів кріплення укочуючого
ролика 1·105 Н/м-.
Динамічна складова сили притискування в рекомендованому діапазоні
робочих частот не перевищує величини 20 Н, що складає 10% від статичної,
що є допустимим та забезпечує підвищення швидкості намотування нити до
15 м/с.
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