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НАПРУЖЕННЯ В ПОЛОТНІ СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ ПІД ЧАС ЗАПУСКАННЯ ВЕРСТАТА

STRESSES IN BLADE OF BAND SAW DURING RELEASE THE MACHINE 

Лідія Дзюба1, Ольга Меньшикова1, Ігор Ребезнюк2

1Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України, 
вул. Клепарівська, 35, 79007, м. Львів, Україна;

2Національний лісотехнічний університет України, 
вул. Генерала Чупринки, 103, м. Львів, 79057, Україна.

In this article researched loading in a blade o f  band saw during starting the machine, including the 
noment o f electric motor o f  cutting mechanism

На продуктивності стрічкопилкового верстата істотно позначається розривання вузької 
■■трічкової пилки під час пиляння деревини. Пилка розривається переважно через надмірний натяг та, 
іідповідно, надмірні напруження, що виникають у її полотні, зокрема й динамічні напруження, що 
«никають під час перехідних режимів роботи (вмикання та вимикання) верстата [1]. Щоб визначити 
іівень цих напружень, потрібно дослідити динаміку механізму різання верстата.

Динаміку приводів деревообробних верстатів у [2] пропонують досліджувати на підставі 
.иференціальних рівнянь руху двомасових моделей приводів. Момент електродвигуна в таких 
юделях вважають сталим. Якщо під час усталеного руху верстата такий підхід оправданий [1], то під 
ас запускання верстата неврахування зміни моменту електродвигуна не відображає реального 
авантаження на елементи конструкції. Ґрунтовне аналізування динамічних навантажень на елементи 
онструкцій деревопиляльних верстатів та досліджування їх нелінійних коливань під час умикання 
ожливі тоді, коли враховувати взаємодію складників пружної системи верстата: електродвигуна, 
еханізмів передавання та пиляльного інструменту.

Динамічні напруження в полотні стрічкової пилки під час вмикання верстата досліджено за 
зпомогою динамічної моделі, описаної в [1]. Ця модель містить розрахункову схему та систему 
иференціальних рівнянь малих коливань пружної системи механізму різання, отриманих на підставі 
внянь Лагранжа другого роду. Асинхронний електродвигун механізму різання змоделювали 
істемою диференціальних рівнянь, яка пов’язує складові потокозчеплення ротора та струму статора 
]. Систему диференціальних рівнянь малих коливань пружної системи механізму різання 
річкопилкового верстата розв’язано сумісно з рівняннями електромагнітного стану. двигуна 
ггодом Ейлера в середовищі Maple V. Графік зміни в часі моменту електродвигуна механізму 
ззння стрічкопилкового верстата СКТП 505-2 показано на рис. 1.

'■іс. 1. Графік зміни моменту електродвигуна в часі під час вмикання стрічкопилкового верстата

Як видно з рис. 1, пускове значення моменту перевищує номінальне приблизно в 5 разів. Отже, 
іруження від передавання тягового зусилля в стрічковій пилці теж зростатимуть приблизно в 
льки ж разів, що додатково навантажить розтягнуте полотно пилки. Тому перехідні процеси 
-ативно позначатимуться на міцності полотна стрічкової пилки. Це треба брати до уваги особливо 
іі, коли використовують вузьку пилку.
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ЗВУКОІЗОЛЮ Ю ЧІ ПАРАМЕТРИ ШАРУВАТИХ ПЛАСТИН ЗА НАЯВНОСТІ 
ДОДАТКОВИХ ДИСКРЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

THE SOUND ISOLATION PARAMETERS OF LAYER ED  PLATES WITH THE PRESENCE OF A *
ADDITIONAL DISCRETE ELEM ENTS

Богдан Дівеєв1, Михайло Глобчак1, Андрій Смольський2

1Національний університет «Львівська політехніка», 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна;

2Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 
вул. Гвардійська, 32, м. Львів, 79012, Україна.

The present paper is an attempt at proposing a novel procedure to derive the sound isolation 
parameters fo r  sandwich plates with the presence o f  an additional discrete elements as dynamic vibranm 
absorbers (DVA). The main advantage o f the present method is that it does not rely on strong assumpncm 
about the model o f the plate. For acoustic calculations Timoshenko beam equivalent to sandwich is unrigs 
discussion.

Останнім часом широке застосування знайшли конструкції з шаруватих композита®! 
матеріалів які є одними з найуживаніших у сучасному машинобудуванні і, особливо, на транспорті і  
авіакосмічній промисловості. Враховуючи їхню легку вагу і високу міцність, вони все більша 
знаходять також застосування у цивільному будівництві, дорожньому транспорті і машинобудуванні.

Для моделювання композитних шаруватих пластин важливо мати ефективну загальну теорій*» 
щоб точно оцінити ефекти поперечних зсувних напружень на роботу пластини. Для досягненні 
вищих параметрів вібро- та шумопоглинання доцільно застосовувати приєднані до пластина 
динамічні гасники коливань (ДГК). В [1, 2] наведені огляди різних способів розрахунку тришарові« 
композитних пластин з наповнювачем.

Розглянуті питання уточненого моделювання динаміки шаруватих структур в [3 -  5]. Уточнені 
моделі використано для визначення коефіцієнтів звукових втрат багатошарових панелей. Для цього 
застосовано метод еквівалентної балки С. Тимошенка [6]. Показана можливість покращання звукоізо
ляції у нижньому частотному діапазоні за рахунок застосування ДГК та системи ДГК [7].
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