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Текст лекції
1.Призначення, основні вузли та принцип роботи редуктора.
Редуктор двигуна призначений для:
- зменшення частоти обертання валів;
- передачі крутного моменту валу вільної турбіни до вивідному валу
редуктора, від якого крутний момент передається до головного редуктора
вертольота;
- приводу агрегатів двигуна.
2. Кінематична схема приводів агрегатів.
Кінематична схема двигуна (рис. 6.1) являє собою дві самостійні і незалежні
одна від одної гілки. Перша гілка отримує обертання від турбіни компресора і
через шестерню 1 здійснює привід агрегатів, розташованих на передньому
корпусі редуктора. Друга гілка отримує обертання від вільної турбіни і через
шестірню 2 здійснює привід головної передачі і агрегатів, розташованих на
задньому корпусі редуктора.
Редуктор складається з корпусу, головної передачі та приводів агрегатів.
На корпусі редуктора розміщені:
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1. Спереду:
- стартер-генератор СТГ-3;
- насос-регулятор НР-40ТА;
- датчик тахометра Д-1;
2. Ззаду:
- вивідний вал двигуна;
- регулятор частоти обертання вільної турбіни РО-40ТА;
- синхронізатор потужності З-40;
- вивідний штуцер відцентрового суфлера;
- фланець трубки суфлірування олійною порожнини III опори в порожнину
редуктора.
3. Зліва:
- блок маслофильтра;
- штуцер для подачі стисненого повітря на охолодження газозбірника,
наддув ущільнень IV опори і вихідному валу;
- фланець кріплення транспортувальної цапфи;
4. Праворуч:
- вихідний запірний клапан з штуцером відведення масла з двигуна в
радіатор;
- фланець кріплення транспортувальної цапфи;
5. Зверху:
- цапфа кріплення двигуна на вертольоті;
- повітряний фільтр наддуву III опори двигуна.
Знизу:
- кронштейн кріплення двигуна на вертольоті;
- штуцера відкачування масла з опор двигуна;
- штуцер зливу масла з редуктора;
6. Всередині:
- деталі приводів агрегатів;
- деталі головної передачі;
- блок маслонасосів;
- відцентровий суфлер.
Головна передача редуктора призначена для передачі крутного моменту від
валу вільної турбіни до вивідному валу редуктора і складається з ведучого
зубчастого колеса, закріпленого на кінці валу вільної турбіни і веденого
зубчастого колеса, що має внутрішні шліци, в які входить вивідний вал. Вивідний
вал задній стінці ре-дуктора ущільнюється контактно-кільцевих ущільненням і
повітряно-гребешковым лабіринтом з наддувом стисненого повітря по
внутрішніх каналах редуктора.

