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Одним з найважливіших критеріїв роботоздатності та якості виготовлення приводних
роликових і втулкових ланцюгів (ПРВЛ) і приводних ланцюгів підвищеної міцності та
точності (ЛПМТ) є міцність пресових з’єднань. Аналізуючи дослідження, пов’язані з
міцністю пресових з’єднань [1, 2], встановлено, що вони проводилися переважно для
ланцюгів, виготовлених у країнах пострадянського простору. При цьому для статистичної
оцінки критерію міцності використовувалися великі вибірки. Також встановлено, що не
проводився аналіз суттєвості відмінностей параметрів відповідних статистичних розподілів
вибірок для ланцюгів різних виробників.
Критерій міцності пресових з’єднань у кількісному вимірі визначається моментом
провертання T валика чи втулки в отворі пластини ланцюга, який повинен бути меншим за
регламентоване значення Tp. За методикою [1] проведені експериментальні дослідження
міцності пресових з’єднань втулка-пластина для ПРВЛ з кроком 19,05 мм, виготовлених
фірмами «Renold» (Великобританія), «Regina» (Італія), «Elite» (Швеція), «Chain-belt» (США)
і для ПРВЛ з кроком 12,7 мм фірми «DPR DITTON» (Латвія). Отримано відповідні
статистичні розподіли випадкової величини T — моменту провертання. Використавши метод
ітерацій побудови закону розподілу за малою вибіркою [3], отримано формули для
визначення щільності розподілу f(t), математичного сподівання М(Т) і дисперсії D(T), а також
знайдений коефіцієнт варіації k0. За коефіцієнтами Стьюдента і Фішера оцінено суттєвості
відмінностей отриманих значень математичного сподівання і дисперсії моменту провертання
втулки в отворах пластин ПРВЛ різних фірм. Також оцінено вплив кутової орієнтації
згортних втулок стиковим швом до середини внутрішньої ланки на момент провертання для
ПРВЛ Латвійського виробництва. За коефіцієнтом варіації встановлено стабільність процесу
запресовання втулок в отвори пластин.
Аналіз отриманих результатів відкриває перспективу подальших досліджень для
корекції розмірних параметрів (діаметрів втулок і отворів пластин) з метою їх оптимізації та
забезпечення регламентованих значень Tp для пресових з’єднань і мінімізації спотворення
форми внутрішніх циліндричних поверхонь втулок при їх запресуванні у отвори пластин, що
сприятиме підвищенню зносостійкості шарнірів ПРВЛ і ЛПМТ.
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