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Abstract. Purpose. Justify the improving of energy efficiency parameters of ship 
power plants by eliminating the negative effects of the misalignment of axes of the 
connecting shafts due to the use of gear couplings with combined longitudinal mod-
ification of the teeth. Method. In general, theoretical research is based on the funda-
mental principles of tribology of general and ship engineering. Fuel consumption and 
effective efficiency of the main ship units are obtained by methods of designing ship 
gas turbine units. Determination of friction coefficients in ship toothed couplings is 
based on the method of calculating efficiency coefficients based on a mathematical 
model of friction. and a method for calculating the load capacity of gear couplings. 
Result. It was found that the skew of the axes of the connecting shafts of ship units 
leads to a loss of effective power during its transmission from the main engine to the 
ship's shaft and, consequently, negatively affect the energy efficiency of ship power 
plants in particular, and performance and technical and economic vessels in general. 
To improve the interaction of the elements of power plants, it is recommended to use 
gear couplings of high operational efficiency with longitudinal modification, which 
provide alignment standards, which increases the efficiency of the power plant and 
saves specific fuel consumption. Scientific novelty. The property of gear couplings 
operating at skews of axes of connected shafts of machine units which consists that 
taking into account the set sizes of angles of skew of axes, the sizes of gear couplings, 
parameters of gearing of teeth, and also parameters of longitudinal modification of 
external teeth it is possible to define such parameters longitudinal modification of 
internal teeth, in which the forces between all conjugate pairs of teeth, in terms of 
axial skew, will be distributed almost evenly, which will ensure the transfer of ef-
fective power from the main motor to the consumer with minimal losses. Practical 
significance. Improving the energy efficiency of marine power plants by eliminating 
the negative impact of skew axes of the connecting shafts of ship units in the range of 
ψ = (2,5-12,5)∙10–3 rad is achieved as a result of the use of gear couplings of increased 
operational efficiency.

Key words: energy efficiency, skew axes, toothed clutch, marine aggregate, effective 
efficiency, specific fuel rate, indemnification of centering axes.
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Анотація. Мета. Обґрунтувати підвищення параметрів енергоефективності суднових енергетичних 
установок шляхом усунення негативного впливу перекосів осей з’єднувальних валів за рахунок засто-
сування зубчастих муфт з комбінованою поздовжньою модифікацією зубів. Методика. В цілому тео-
ретичні дослідження базуються на фундаментальних положеннях трибології загального і суднового 
машинобудування. Витрата палива і ефективний коефіцієнт корисної дії головних суднових агрегатів 
отримані методами проектування суднових газотурбінних агрегатів. Визначення коефіцієнтів тертя в 
суднових зубчастих муфтах базується на методиці розрахунку коефіцієнтів корисної дії на основі мате-
матичної моделі тертя. та методі розрахунку навантажувальної здатності зубчастих муфт. Результати. 
Виявлено що перекоси осей з'єднувальних валів суднових агрегатів призводять до втрати ефективної 
потужності при її передачі від головного двигуна судновому валопроводу і, як наслідок, негативно впли-
вають на показники енергоефективності суднових енергетичних установок зокрема, та експлуатаційні 
характеристики і техніко-економічні судна в цілому. Для поліпшення взаємодії елементів енергетичних 
установок рекомендовано застосувати зубчасті муфти підвищеної експлуатаційної ефективності з поздо-
вжньою модифікацією, котрі забезпечують норми центровки, що забезпечує підвищення ефективного 
коефіцієнту корисної дії енергетичної установки та економію питомої витрати палива. Наукова новизна.  
Встановлено властивість зубчастих муфт, що працюють при перекосах осей з’єднуваних валів машин-
них агрегатів, котра полягає в тому, що з урахуванням заданих величин кутів перекосу осей, розмірів 
зубчастих муфт, параметрів зачеплення зубів, а також параметрів поздовжньої модифікації зовнішніх 
зубів можливо визначити такі параметри поздовжньої модифікації внутрішніх зубів, при яких зусилля 
між всіма спряженими парами зубів, в умовах перекосу осей, будуть розподілятися практично рівномір-
но, чим забезпечать передачу ефективної потужності від головного двигуна споживачу з мінімальними 
втратами. Практична значимість. Підвищення енергоефективності суднових енергетичних установок 
шляхом усунення негативного впливу перекосів осей з’єднувальних валів суднових агрегатів у межах  
ψ = (2,5-12,5)∙10–3 рад досягається в наслідок застосування зубчастих муфт підвищеної експлуатаційної 
ефективності.

Ключові слова: енергоефективність, перекоси осей, зубчаста муфта, судновий агрегат, ефективний 
коефіцієнт корисної дії, питома витрата палива, компенсація розцентровок осей.
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Постановка проблеми. Визначити причи-
ни виникнення перекосів осей з’єднувальних 
валів суднових агрегатів та розглянути спо-
соби усунення їх негативного впливу на суд-
нові енергетичні установки. Дослідити про-
цес передачі механічної енергії (ефективної 
потужності) в суднових енергетичних уста-
новках через з’єднувальний вузол «головний 
двигун – муфта – вал – муфта – редуктор» 
при перекосах осей з’єднувальних валів суд-
нових агрегатів із застосуванням зубчатих 
муфт. Порівняти питому витрати палива та 
ефективний коефіцієнт корисної дії головної 
суднової енергетичної установки в залеж-
ності від кутів перекосів осей з’єднувальних 
валів суднових агрегатів при застосуванні 
традиційних зубчастих муфт і муфт з комбі-
нованою поздовжньою модифікацією зубів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Аналіз літературних джерел, вказує на те, 
що однією з проблем, що неминуче вини-
кає в процесі експлуатації суднових енер-
гетичних установок, є втрата ефективної 
потужності, викликана перекосами осей 
з'єднувальних валів суднових агрегатів, при 
її передачі від двигуна судновому валопро-
воду, через з'єднувальний вузол «муфта-вал- 

муфта».  [1-3]. Вказані перекоси осей нега-
тивно впливають на роботу трансмісії пере-
вантажуючи вихідні і вхідні вали двигуна та 
редуктора відповідно, торсіонні та проміж-
ні вали, фланцеві з’єднання, опорні підшип-
ники, а також елементи валопроводу, що в 
свою чергу негативно позначається на по-
казниках енергоефективності, а саме на під-
вищенні питомої витрати палива та знижен-
ні ефективного коефіцієнту корисної дії. На 
теперішній час, питання усунення негатив-
ного впливу перекосів осей з’єднувальних 
валів суднових агрегатів на працездатність 
суднових енергетичних установок здійсню-
ється двома способами, або перецентровкою 
осей вказаних валів, що потребує зупинки 
судна і значних матеріальних витрат, або за-
стосуванням компенсуючих пристроїв. [1-5, 
8-11, 13-15].

Відокремлення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. Практика екс-
плуатації і ревізії суднових енергетичних 
установок показує, що під час експлуата-
ції суден перекоси осей з’єднувальних ва-
лів суднових агрегатів неминуче збільшу-
ються і перевищують встановлені норми 
центровки, це призводить до погіршення  
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експлуатаційних характеристик і техніко-
економічних показників суднових енерге-
тичних установок. 

Для приведення збільшених норм у від-
повідність з допустимими, необхідно про-
тягом всього часу експлуатації суден здій-
снити від чотирьох до п’яти перецентровок, 
що потребує не лише матеріальних витрат, 
а й супроводжується простоями суден і сут-
тєвим зниженням їх провізної здатності, що 
на практиці є неприпустимим.

Для компенсації негативного впливу пе-
рекосів осей з’єднувальних валів суднових 
агрегатів на показники енергоефективності 
суднових енергетичних установок викорис-
товують зубчасті муфти, котрі складаються 
із втулок з бочкоподібними зовнішніми зу-
бами та обойм з внутрішніми прямими зу-
бами, такі конструкції відповідають вимо-
гам ДСТУ 2747-94 і є традиційними. Однак, 
у процесі експлуатації, в умовах перекосу 
осей, традиційні конструкції зубчастих муфт, 
характеризуються нерівномірним розподі-
лом зусиль між спряженими парами зубів, 
що призводить до їх перевантаження і, як 
наслідок, зниження навантажувальної здат-
ності, зростання величин контактних напру-
жень, погіршення умов змащення поверхонь 
тертя зубів, збільшення витрат потужності на 
тертя, зниження коефіцієнту корисної дії та 
погіршення віброакустичних характеристик 
внаслідок ударного навантаження зубів. Крім 
того, при перекосах осей з'єднувальних валів 
суднових агрегатів в зубчастому з'єднанні ви-
никають додаткові силові фактори у вигля-
ді пружних згинальних моментів, які через 
вали передаються на опори, викликаючи в 
них додаткові навантаження, тим самим пе-
ревантажуючи опори механізмів, вхідні, ви-
хідні та з’єднувані вали, шліцьові і болтові 
з'єднання, а також інші елементи силових 
агрегатів, тобто здійснюють на їх працездат-
ність шкідливий вплив. 

До невирішених проблем слід відне-
сти необхідність вдосконалення існуючих 
та створення нових конструкцій зубчастих 
муфт підвищеної експлуатаційної ефек-
тивності, котрі б, в умовах перекосів осей 
з'єднувальних валів, характеризувалися 
рівномірним розподілом зусиль між усіма 

спряженими парами зубів та забезпечува-
ли у повній мірі працездатність суднових 
енергетичних установок. В даній роботі за 
основу прийнято високоефективну зубчасту 
муфту з поздовжньою модифікацією як зо-
внішніх, так внутрішніх зубів  та запропо-
новано методику її розрахунку.

Мета дослідження. Обґрунтування під-
вищення параметрів енергоефективності 
суднових енергетичних установок шляхом 
усунення негативного впливу перекосів 
осей з’єднувальних валів за рахунок засто-
сування зубчастих муфт з комбінованою по-
здовжньою модифікацією зубів.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. 
В цілому теоретичні дослідження базуються 
на фундаментальних положеннях трибології 
загального і суднового машинобудування з 
використанням підходів теоретичної механі-
ки, деталей машин і основ конструювання. 
Функції розподілу бічних зазорів, рівняння 
сумарної деформації та залежності розподілу 
зусиль отримані методом розрахунку наванта-
жувальної здатності зубчастих муфт. На осно-
ві методу знаходження додаткових силових 
факторів отримано залежності пружних зги-
нальних моментів в зубчастих муфтах, викли-
каних перекосами осей, від неврівноважених 
зусиль і сил тертя в зачепленні. Визначення 
коефіцієнтів тертя в суднових зубчастих муф-
тах базувалося на методиці розрахунку кое-
фіцієнтів корисної дії на основі математичної 
моделі тертя. Витрата палива і ефективний 
коефіцієнт корисної дії головних суднових 
агрегатів отримані методами проектування 
суднових газотурбінних агрегатів. 

Об'єкт дослідження – процес передачі 
механічної енергії (ефективної потужності) 
в суднових енергетичних установках через 
з’єднувальний вузол «головний двигун – 
муфта – вал – муфта – редуктор» при пере-
косах осей з’єднувальних валів суднових 
агрегатів.

Предмет дослідження – залежності пи-
томої витрати палива та ефективного ко-
ефіцієнту корисної дії головної суднової 
енергетичної установки від перекосів осей 
з’єднувальних валів суднових агрегатів. 

Основний матеріал. Перекоси (роз- 
центровка) являють собою порушення спів-
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вісності валів, тобто відхилення від номі-
нального розташування осей в будь-якому 
напрямі. Зазначені відхилення називаються 
зміщеннями і поділяються на поздовжні, 
радіальні, кутові (злами) та комбіновані. 
Зміщення і злами перераховуються в кути 
перекосу осей, що не перевищують, згідно 
ДСТУ 2747-94 значення ψ = 8,7∙10–3 рад, що 
еквівалентно 0,5º. [10, 11, 15].

Величини перекосів (розцентровок) осей 
в періоди експлуатації суден залежать від 
ряду конструктивних, технологічних і екс-
плуатаційних факторів. В якості величин 
розцентровок, викликаних відхиленнями в 
технології виготовлення, наприклад СЕУ та 
їх елементів (рис. 1.1-1.4), як правило, ви-
ступають зміщення осей і їх злам, відповідно 
рівні 0,05-0,1 мм і 0,1-0,2 мм/м На рис. 1.1 
відображено випадок, коли спостерігається 
биття (величина Δ) і перекіс (кут ψ) зубів зуб-
частої муфти (ЗМ), а на рис. 1.2. зображено 
випадок коли має місце биття і перекіс осі 
зубчастої втулки з зовнішніми зубами. Най-
більш небезпечним є випадок, наведений на 
рис. 1.3, тут спостерігається комбінація змі-
щення та перекосу осі зубчастого механізму 
(зростання величин кутів перекосу осей ва-
лів). Випадок, зображений на рис. 1.4 відо-
бражає зміщення і перекіс осі двигуна, при 
цьому, спостерігаються значні величини пе-
рекосів осей з'єднувальних валів [6-12, 15].

Для з'ясування спільного впливу дефор-
мацій корпусу корабля та розміщених на 
ньому пристроїв на співвісність валів, були 
проведені виміри розцентровок осей ЗМ 
редукторних трансмісій, при цьому ЗМ не 
відчували температурних впливів зі сторо-
ни двигунів. В результаті було встановлено, 
що збільшення швидкості ходу корабля при-
зводить до зростання величин розцентровок 
осей [10, 11, 15].

Найбільшою ж мірою на зростання роз-
центровок осей впливають динамічні прин-
ципи руху і конструкції суден спеціального 
призначення. (судна на підводних крилах і 
повітряній подушці). Так, наприклад, при 
підйомі судна «Джейран» з силовою уста-
новкою ГГТА ДТ-4 на повітряну подушку 
початковий кут перекосу осей ψ = 6∙10–3 рад 
досяг величини 9,7∙10–3 рад, а при русі він 
зріс до 11,3∙10–3 рад. Крім того, у з'єднаннях 
трансмісій було виявлено розцентровку по 
зламу, що перевищувала допустиму нор-
му у 3 і 5 раз із-за недостатньої жорсткос-
ті корабельних фундаментів, що вимагало 
додаткових заходів по кораблю і редукто-
рам. Зростання величин розцентровок осей 
з'єднувальних валів СЕУ на підводних кри-
лах і на повітряній подушці обумовлено 
зростанням деформацій корпусів і фунда-
ментів зазначених суден, які, як правило, 
виконані полегшеними, у зв'язку із чим їх 

Рис. 1.1 – Биття (а) і перекіс (б) зубів зубчастої муфти: 1 – ТГ; 2, 4 – зубчасті втулки; 3 – вал; 
5 – редуктор

Рис. 1.2 – Биття (а) і перекіс (б) осі зубчастої втулки: 1 – вал; 2, 4 – зубчасті втулки;  
3 – ресора; 5 – вал приводного механізму
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вага в кілька раз менше ваги водотоннажних 
суден [5, 9-11].

До специфічних умов експлуатації су-
ден, слід віднести зіткнення, посадка судна 
на мілину, експлуатація суден в умовах льо-
дового плавання та різка кормова або носо-
ва осадка суден, а також умови в період дії 
підводних, звичайних або ядерних вибухів, 
щодо кораблів то визначальний вплив на пе-
рекоси осей надають неконтактні підводні 
вибухи, при яких кути перекоси досягають 
величин (25 – 40)∙10–3 рад (еквівалентно 
2-3º), що призводить до повного виходу із 
ладу пропульсивної установки [10, 11].

Відомо, що допустима неспіввісність 
при центруванні двигунів внутрішнього зго-
ряння на стапелі по зсуву дорівнює 0,05 мм, 
а по зламу 0,10 мм/м, на плаву ці величи-
ни рівні 0,15 мм і 0,20 мм/м Центрування 
газових і парових турбін визначається кон-
струкцією СЕУ, у зв'язку з чим, за базовий 
механізм приймають, як правило, зубчастий 
механізм (редуктор) або головний упорний 
підшипник (ГУП). При установці зубчастої 
передачі її допустима неспіввісність з лінією 
валопроводу становить 0,05 мм і 0,15 мм/м.  
При монтажі парових турбін їх допусти-
ма неспіввісність з зубчастою передачею  
0,15 мм і 0,20 мм/м, а при монтажі газових 
турбін 0,05 мм і 0,10 мм/м. Неспіввісність 

по зсуву для суден на підводних крилах при 
центруванні зубчастої передачі і приводно-
го валу колонки становить 0,05-0,10 мм, а за 
сумарним зламом (злам у двох взаємно пер-
пендикулярних площинах) 1,35-1,45 мм/м 
[2, 5, 8-11, 15].

В середньому на одному судні, виходя-
чи з практики експлуатації суден, протягом  
4-5 років початкові величини норм розцен-
тровок осей з'єднувальних валів збільшу-
ються і зростають від 2 до 6 разів. Для при-
ведення їх у відповідність з допустимими 
нормами необхідно протягом усього терміну 
служби суден здійснити від 4 до 5 перецен-
тровок, що вимагає не лише матеріальних 
витрат, але й супроводжується простоями су-
ден та істотним зниженням їх провізної здат-
ності, що неприпустимо, як для кораблів, так 
і транспортних суден. Виходячи зі сказаного, 
доцільно проблему дорогих перецентровок 
осей з'єднувальних валів суднових агрегатів 
вирішувати застосуванням компенсуючих 
пристроїв, таких як зубчасті муфти [6-12, 15]. 

Зубчаста муфта являє собою пристрій, 
що складається з втулки з зовнішніми і обо-
йми з внутрішніми зубами, що знаходяться 
між собою в зачепленні, з передаточним 
відношенням рівним одиниці, який, окрім 
передачі крутного моменту і частоти обер-
тання здійснює компенсацію розцентровок 

Рис. 1.4 – Зміщення (а) і перекіс (б) осі двигуна: 1 – вал двигуна; 2, 4 – зубчасті 
втулки; 3 – ресора; 5 – вал приводного механізму

Рис. 1.3 – Зміщення (а) і перекіс (б) осі зубчастого механізму: 1 – вал двигуна;  
2, 4 – зубчасті втулки; 3 – ресора; 5 – вал приводного механізму



№2 (14) 2020 smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

79

АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДНОБУДУВАННЯ

осей з'єднувальних валів, за рахунок наяв-
ності між зубами гарантованих величин ра-
діальних і бічних зазорів.

У СЕУ водотоннажних суден ЗМ роз-
міщуються, як правило, в місцях з'єднання 
вихідного валу двигуна і вхідного валу ре-
дуктора. На суднах спеціального призначен-
ня ЗМ розміщуються практично по всіх на-
прямках передачі корисного навантаження і 
частоти обертання. 

Зубчасті муфти відносяться до жорстких 
рухомих компенсуючих муфт і виготовляють-
ся трьох типів (рис. 1.5), а саме з роз'ємною 
та нероз'ємною обоймою «муфта зубчаста» 
(МЗ) і з проміжним валом «муфта зубчаста 
з проміжним валом» (МЗП). Типи МЗ при-
значені для безпосереднього з'єднання валів 
і складаються з двох зубчастих втулок і обо-
йми. Тип МЗП призначений для з'єднання 
валів з застосуванням проміжного валу, і 
являє собою комплект із двох муфт, кожна з 
яких складається з зубчастої муфти, обойми і 
фланцевої напівмуфти [10, 11].

 

Рис. 1.5 – Конструкції традиційних зубчастих муфт:  
а – тип МЗ; б – тип МЗП

Традиційні зубчасті муфти (ДСТУ 2742-94),  
в не залежності від типу і конструкції харак-
теризуються прямими твірними бічних повер-

хонь зовнішніх і внутрішніх зубів або бочкопо-
дібними зовнішніми і прямими внутрішніми 
твірними бічних поверхонь зубів відповідно 
втулки та обойми рис. 1.6. На рис. 1.7 пред-
ставлено розгортки перерізів зубів ділильним 
циліндром в положеннях без навантаження і 
при навантаженні без і з наявністю перекосу, а 
розташування зовнішнього  і внутрішнього зу-
бів в середньому ненавантаженому стані пред-
ставлено на рис. 1.8.

 

Рис. 1.6 – Евольвенті зуби з твірними бічних поверхонь: 
а – прямими; б – бочкоподібними (криволінійними)

 

Рис.  1.7 – Розгортки перерізів зубів ділильним циліндром: 
а, б, в – в положення без навантаження; г, д, е – при 
наявності навантаженні і відсутністю перекосу;  
ж, з, і – при навантаженні і наявності перекосу

Для оцінки впливу ЗМ підвищеної екс-

                              а                                                              б
Рис. 1.8. Схематичне розташування зовнішнього 1 і внутрішнього 2 зубів 
в середньому ненавантаженому стані: а – зубчастої муфти підвищеної 
експлуатаційної ефективності; б – традиційної (ДСТУ 2742-94)
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плуатаційної ефективності (1,8, а) на по-
казники енергоефективності ГЕУ, до яких, 
як відомо, відносяться питома витра-
та палива і ефективний ККД, проведемо  
теоретичні дослідження ГТЗА, з урахуван-
ням перекосів осей з'єднувальних валів, на 
прикладі двухкаскадного газотурбінного 
агрегату UGT 15000 простої схеми за ме-
тодикою проектування суднових газотур-
бінних агрегатів [5].Зазначена методика не 
враховує перекоси осей, в зв'язку з чим, для 
оцінки їх впливу на працездатність ГТЗА, 
слід, при визначенні ККД передачі врахува-
ти залежність

ηп = ηрηм1ηм2,                        (1)

де ηр – ККД редуктора; ηм1, ηм2 – ККД зуб-
частих муфт.

У загальному випадку залежність коефі-
цієнту корисної дії має вигляд

η φ= −1 0 ,                            (2)

де φ0 – коефіцієнт втрат, що характеризуєть-
ся відношенням потужності втрат Nпот до ко-
рисної потужності N.

Для визначення корисної потужності 
слід користуватися загальновідомими фор-
мулами, а саме:

F
T
dz

T
mzt = =

2 2
2 ;  T N

n
=
9550   V r

dn
= =ω

π
60

,

виходячи з яких, формула визначення ко-
рисної потужності набуде вигляду:

N
mz Ft=
⋅

2

32 10
ω ,                     (3)

де d = mz – діаметр зубчастої муфти; r – 
радіус зубчастої муфти; n – число обертів 
зубчастої муфти, об/хв; ω – кутова швид-
кість, 1/с.

Потужність втрат у відповідності з [10, 
11] визначається наступним чином

N
f

F Vnïîò
òð

ñê=
103

Σ ( ) ( )φ φ ,             (4)

де Vск(ϕ) = ωrψcos ϕ – швидкість ковзання 
зовнішніх зубів втулки щодо внутрішніх 
зубів обойми, викликана перекосом осей 
з'єднувальних валів; fтр – коефіцієнт тертя, 
що дорівнює 0,045-0,060 [10].

Сума добутків нормальних зусиль Fn(ϕ) 
для всіх контактуючих зубів на відповідні 
швидкості ковзання Vск(ϕ) має вигляд

ΣF V V dn n( ) ( ) ( ) ( )φ φ ω φ φ φ
γ

ñê ñê= ∫4
0

,           (5)

де ωn(ϕ) = zFn(ϕ)/2π – інтенсивність нор-
мальних зусиль, Н/рад.

Виходячи з рівняння, що характеризує 
розподіл нормальних зусиль між спряжени-
ми парами зубів
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та з урахуванням виразів (2-5) і опускаючи 
проміжні викладення, залежність ККД зуб-
частої муфти підвищеної експлуатаційної 
ефективності 
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Якщо при перекосі осей всі спряжені 
пари зубів передають корисне навантажен-
ня, то в цьому випадку, при куті γ = π/2, пе-
ретворимо рівняння (7) до вигляду:
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При куті перекосу ψ0 = 0 рівняння (7) і 
(8) зводяться до виразів, характерних для 
традиційних ЗМ з бочкоподібними зовніш-
німи і прямими внутрішніми зубами [8, 9]: 
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При виведенні рівнянь (4), (5), (7) і (8) 
складові mzαwψ

2/4δΣ і mzψ2/8δΣ, що входять в 
функцію Fn(ϕ), описану рівнянням (6), не вра-
ховуються з огляду на їх малі величин у по-
рівнянні з величинами інших доданків. Крім 
того, зазначені складові мають різні знаки. 

При визначенні ККД передачі із застосу-
ванням традиційних ЗМ слід скористатися 
залежностями (9) і (10) підставивши їх у 
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формулу (1), із застосуванням високоефек-
тивних ЗМ слід в формулу (1) підставити 
вирази (7) і (8). Залежності (7) – (10) є осно-
воположними для визначення показників 
енергоефективності ГТЗА, з урахуванням 
перекосів осей з'єднувальних валів.

В якості досліджуваного приймемо го-
ловний двигун що характеризується дани-
ми: міра підвищення тиску повітря в циклі  
πкΣ = 24; максимальна температура газу в 
циклі Т3 = 1500 К; ефективна потужність  
Ne = 16500 кВт; частота обертання вихідного 
валу двигуна n = 5200 об/хв; нижча теплот-
ворна здатність стандартного вуглеводнево-
го палива Hu = 42915 кДж/кг, що стосується 
ЗМ то вони характеризувалися наступними 
даними: z = 50 – число зубів; m = 6 мм – мо-
дуль; αw = 20° – кут зачеплення; R = 2900 мм –  
радіус бочкоподібності зовнішніх зубів. 

Питомої витрата палива ГТЗА розрахо-
вується за залежністю [5]:

g G Ne e= òîï÷àñ / ,                 (11)

де – годинна витрата палива на ГТД, кг/год.
Ефективний ККД ГТЗА виходячи з [212] 

і з урахуванням залежності (11)

ηe
e ug H

=
⋅

3600 ,                       (12)

де ge – питома витрата палива на ГТЗА, 
кг/(кВт∙год); Hu – нижча теплотворна здат-
ність палива, кДж/кг.

Дослідження впливу перекосів осей 
з'єднувальних валів на питому витрату па-
лива ГТЗА, що визначається по залежності 
(11) представлено у табл. 1. Вплив кутів пе-
рекосу осей на ефективний ККД ГТЗА при 
використанні традиційних і зубчастих муфт 
ЗМ підвищеної експлуатаційної ефектив-
ності визначено за формулою (12) і пред-
ставлено у табл. 2. 

Обговорення результатів. При засто-
суванні зубчастих муфт підвищеної експлу-
атаційної ефективності у складі суднових 
енергетичних установок, котрі працюють в 
умовах перекосів осей з’єднувальних валів 
суднових агрегатів спостерігається змен-
шення втрат ефективної потужності, при її 
передачі, через сполучний вузол «муфта-вал-
муфта» в порівнянні з традиційними, збіль-

шення ефективного коефіцієнту корисної дії 
та зменшення питомої витрати палива. 

На практиці, кути перекосів осей 
з'єднувальних валів суднових агрегатів до-
сягають величин порядку ψ = (5 – 12,5)∙10–

3 рад. Згідно ДСТУ 2742-94, традиційні ЗМ 
втрачають працездатність при кутах переко-
су ψ = 8,7∙10–3 рад, а працездатність ЗМ під-
вищеної експлуатаційної ефективності за-
лишається на задовільному рівні навіть при 
збільшенні кутів перекосу осей до величин 
ψ = (10 – 12,5)∙10–3 рад. Крім того, при переко-
сі осей з'єднувальних валів в ЗМ виникають 
згинальні моменти від дії неврівноважених 
зусиль і сил тертя, які викликають додатко-
ве навантаження валопроводу, опорних під-
шипників, а також вихідних та вхідних валів 
двигуна і редуктора, зменшуючи тим самим 
працездатність ГТЗА і, як наслідок, знижую-
чи ефективність СЕУ. У пропонованих ЗМ з 
рівномірним розподілом зусиль між всіма па-
рами зубів спостерігається зменшення вели-
чин пружних моментів в 1,25-2,53 рази, при 
кутах перекосу осей ψ = (5…10)⋅10-3 рад, а 
працездатність ЗМ підвищеної експлуатацій-
ної ефективності залишається на задовільно-
му рівні навіть при збільшенні кутів переко-
су осей до величин ψ = (10 - 12,5)⋅10–3 рад. 
Крім того, при перекосі осей з'єднувальних 
валів в ЗМ виникають згинальні моменти від 
дії неврівноважених зусиль і сил тертя, які 
викликають додаткове навантаження вало-
проводу, опорних підшипників, а також ви-
хідних та вхідних валів двигуна і редуктора, 
зменшуючи тим самим працездатність ГТЗА 
і, як наслідок, знижуючи ефективність СЕУ.  
У пропонованих ЗМ з рівномірним розподі-
лом зусиль між всіма парами зубів спосте-
рігається зменшення величин пружних мо-
ментів в 1,25-2,53 рази, при кутах перекосу 
осей ψ = (5…10)⋅10–3 рад в порівнянні з тра-
диційними. Зазначене зменшення величин 
пружних моментів призводить до зниження 
додаткового навантаження на елементи ва-
лопроводу, що також істотно відображається 
на поліпшенні експлуатаційних показників 
СЕУ.

Таким чином, є доцільним продовжити до-
слідження нових конструкцій зубчастих муфт 
підвищеної експлуатаційної ефективності з 
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Таблиця 1. Вплив кутів перекосу на питому витрату палива ГТЗА

Кут перекосу 
осей 

ψ·10–3, рад

Годинна витрата 
палива на ГТД,  

кг/год ТЗМ

Годинна витрата 
палива  

на ГТД, кг/год
ЗМПЕЕ

Питома витрата палива 
на ГТЗА,  

кг/(кВт·год); ТЗМ

Питома витрата палива 
на ГТЗА,  

кг/(кВт·год); ЗМПЕЕ

2,5 3804,64 3804,64 0,2306 0,2306
3,0 3805,41 3804,64 0,2306 0,2306
3,5 3806,19 3805,41 0,2307 0,2306
4,0 3806,97 3806,19 0,2307 0,2307
4,5 3807,75 3806,19 0,2308 0,2307
5,0 3808,52 3806,97 0,2308 0,2307
5,5 3809,30 3807,75 0,2309 0,2308
6,0 3810,86 3808,52 0,2310 0,2308
6,5 3811,64 3808,52 0,2310 0,2308
7,0 3812,81 3809,30 0,2311 0,2309
7,5 3814,37 3810,08 0,2312 0,2309
8,0 3816,72 3810,86 0,2313 0,2310
8,5 3818,28 3811,64 0,2314 0,2310
9,0 3820,63 3812,81 0,2316 0,2311
9,5 3822,98 3813,59 0,2317 0,2311

10,0 3825,34 3814,37 0,2318 0,2312
10,5 3828,48 3815,15 0,2320 0,2312
11,0 3831,24 3816,72 0,2322 0,2313
11,5 3834,39 3817,50 0,2324 0,2314
12,0 3838,34 3819,06 0,2326 0,2315
12,5 3842,30 3820,63 0,2329 0,2316

Таблиця 2. Вплив кутів перекосу осей на ефективний ККД ГТЗА

К
ут

 п
ер

ек
ос

у 
ос

ей
ψ

·1
0–3

 , р
ад
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Э
ф

ф
ек

ти
вн

ы
й 

К
П

Д
 Г

Т
ЗА

 
Т

ЗМ

Э
ф

ф
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ти
вн

ы
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К
П

Д
 Г

Т
ЗА

 
з З

М
П

Е
Е

2,5 0,14 0,9997 0,9997 0,9794 0,9794 0,3638 0,3638
3,0 0,17 0,9996 0,9997 0,9792 0,9794 0,3637 0,3638
3,5 0,20 0,9995 0,9996 0,9790 0,9792 0,3637 0,3637
4,0 0,23 0,9994 0,9995 0,9788 0,9790 0,3636 0,3637
4,5 0,26 0,9993 0,9995 0,9786 0,9790 0,3635 0,3637
5,0 0,29 0,9992 0,9994 0,9784 0,9788 0,3634 0,3636
5,5 0,32 0,9991 0,9993 0,9782 0,9786 0,3634 0,3635
6,0 0,34 0,9989 0,9992 0,9778 0,9784 0,3632 0,3634
6,5 0,37 0,9988 0,9992 0,9776 0,9784 0,3631 0,3634
7,0 0,40 0,9986 0,9991 0,9773 0,9782 0,3630 0,3634
7,5 0,43 0,9984 0,9990 0,9769 0,9780 0,3629 0,3633
8,0 0,46 0,9981 0,9989 0,9763 0,9778 0,3626 0,3632
8,5 0,49 0,9979 0,9988 0,9759 0,9776 0,3625 0,3631
9,0 0,52 0,9976 0,9986 0,9753 0,9773 0,3623 0,3630
9,5 0,54 0,9973 0,9985 0,9747 0,9771 0,3621 0,3629
10,0 0,57 0,9970 0,9984 0,9741 0,9769 0,3618 0,3629
10,5 0,60 0,9966 0,9983 0,9733 0,9767 0,3615 0,3628
11,0 0,63 0,9962 0,9981 0,9726 0,9763 0,3613 0,3626
11,5 0,66 0,9958 0,9980 0,9718 0,9761 0,3610 0,3626
12,0 0,69 0,9953 0,9978 0,9708 0,9757 0,3606 0,3624
12,5 0,72 0,9948 0,9976 0,9698 0,9753 0,3602 0,3623



№2 (14) 2020 smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

83

АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДНОБУДУВАННЯ

комбінованою поздовжньою модифікацією 
бічних твірних поверхонь їх зубів.

Висновки. Виявлено що перекоси осей 
з'єднувальних валів суднових агрегатів при-
зводять до втрати ефективної потужності 
при її передачі від головного двигуна судно-
вому валопроводу і, як наслідок, негативно 
впливають на показники енергоефективнос-
ті суднових енергетичних установок зокре-
ма, та експлуатаційні характеристики і тех-
ніко-економічні судна в цілому.

Для поліпшення взаємодії елементів енер-
гетичних установок, за рахунок зниження нега-
тивного впливу перекосів осей з'єднувальних 
валів суднових агрегатів, рекомендовано за-
стосувати зубчасті муфти підвищеної експлу-
атаційної ефективності з поздовжньою мо-
дифікацією бічних твірних поверхонь, котрі 
забезпечують рівномірний розподіл зусиль 

між спряженими парами зубів, і як наслідок 
забезпечують норми центровки, що в свою 
чергу призводить до збільшення ефективного 
коефіцієнту корисної дії енергетичної уста-
новки та зменшення питомої витрати пали-
ва, зменшення вірогідності виникнення ава-
рійних ситуацій і позапланових зупинок на 
ремонт, внаслідок чого збільшується безвід-
мовність експлуатації судна, та зменшуються 
витрати на ремонт та обслуговування.

При кутах перекосу осей ψ = (5-10)⋅10–3 рад  
заміна традиційних зубчастих муфт пропо-
нованими призведе до зниження питомої 
витрати палива головного турбозубчастого 
агрегату на 0,05-0,6 г/(кВт∙год), економії го-
динної витрати палива головного двигуна 
на 1,5-11 кг/год, та підвищення ефективного 
коефіцієнта корисної дії ГТЗА на 0,1-0,3%, 
що еквівалентно 16,5-49,5 кВт.
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