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Tytuł plakatu: Ocena jakości współpracy projektowanej pary stożkowej
z użyciem autorskiego systemu wspomagania projektowania
W Politechnice Rzeszowskiej zbliżają się do końca prace nad autorskim systemem
wspomagania projektowania przekładni stożkowych, prowadzone wspólnie z
Politechniką Warszawską. System ten pozwoli na zwiększenie konkurencyjności
konkurencyjno
zakładów branży lotniczej, które nie będą zobligowane do zakupu komercyjnych
programów, a także pozwoli na samodzielne prowadzenie zaawansowanych badań
oraz doskonalenie konstrukcji i technologii przekładni stożkowych.
Jedne z głównych zadań tworzonego systemu to:
1. Generowanie ustawień obrabiarki na podstawie założonego śladu współpracy
oraz symulacja obróbki w celu sprawdzenia poprawności tych ustawień,

Rys. 4. Ślad współpracy i wykres ruchowy po zmianie kąta zarysu na powierzchni bocznej zęba

2. Korekta istniejących ustawień obrabiarki dla celowej zmiany śladu współpracy
(jego kształtu, położenia i wielkości),
3. Ocena jakości współpracy konstrukcyjnej pary stożkowej bez obciążeń
ążeń i pod
obciążeniem, z uwzględnieniem możliwych błędów wzajemnego położenia
poło
członów przekładni.
We wcześniejszych etapach realizowanego zadania wykonano m.in. następujące
nastę
prace:
1. Opracowanie parametrycznych modeli klasycznych i numerycznych obrabiarek do
przekładni stożkowych. Maszyny te są modelowane jako zespoły prawoskrętnych
prawoskrę
kartezjańskich układów współrzędnych, powiązanych z odpowiednimi zespołami
obrabiarki.

Rys. 5. Ślad współpracy i wykres ruchowy po zmianie kąta pochylenia linii zęba

2. Stworzenie koncepcji i modelu nacinania uzębień kół stożkowych. Powierzchnia
boku zęba naciętego koła jest obwiednią rodziny powierzchni generowanych
przez tor ruchu krawędzi skrawającej narzędzia w zadanym układzie
technologicznym.
3. Stworzenie modelu konstrukcyjnej przekładni stożkowej bezodchyłkowej oraz
uwzględniającej odchyłki wzajemnego położenia członów przekładni.
Jakość współpracy pary stożkowej zależy głównie od śladu współpracy zazębienia
zazę
oraz nierównomierności przenoszenia ruchu. W oparciu o wymienione wyżej
żej modele
określono wzorcowe wskaźniki jakości przekładni konstrukcyjnej (przykładowe, dla
przekładni 17x35 pokazano na rys. 1-3). Dysponując wzorcowymi powierzchniami
boków współpracujących zębów poddano analizie zmiany śladu współpracy
zazębienia oraz nierównomierności ruchu, wprowadzając celowe błędy wzajemnego
położenia tych powierzchni. W praktyce są to błędy wykonania korpusu przekładni
oraz błędy montażowe. Symulacja tych błędów na modelu wzorcowym pozwala
ocenić ilościowo ich wpływ na współpracę zazębienia. Analizowane przypadki błędów
opisano w tab. 1.

Rys. 6. Ślad współpracy i wykres ruchowy po zmianie współczynnika beczkowatości na
szerokości wieńca

Rys. 7. Ślad współpracy i wykres ruchowy po zmianie wartości beczkowatości wzdłuż zarysu (na
wysokości zęba)
Tab. 1. Rozpatrywane błędy wzajemnego położenia koła i zębnika przekładni stożkowej

Rys. 1. Ślad współpracy na czynnej stronie zazębienia powierzchni wzorcowych, traktowany jako
odniesienie

Na podstawie przeanalizowanych przypadków wyciągnięto następujące wnioski:
Zmiana kąta zarysu powierzchni bocznej zęba (przypadek I) powoduje przesunięcie
sumarycznego śladu współpracy, przy czym zwiększenie odchylenia tego kąta
powoduje przesunięcie śladu w kierunku stopy zęba.
Zmiana kąta pochylenia linii zęba określonego na powierzchni boku zęba (przypadek
II) powoduje przemieszczenie sumarycznego śladu współpracy w kierunku zewnętrznej
strony wieńca koła.
W przypadku III, (zmniejszenie wartości beczkowatości na szerokości wieńca) zwiększa
się ślad współpracy i rozszerza się w kierunku wewnętrznej strony wieńca koła.

Rys. 2. Wykres EaseOff dla powierzchni wzorcowych

Po zwiększeniu wartości beczkowatości na wysokości zęba sumaryczny ślad styku
zmniejsza się i pozycjonuje się na środku powierzchni bocznej zęba. Ta zmiana
powoduje jednak wzrost błędu przeniesienia ruchu, którego wartość jest nie do
przyjęcia dla prawidłowej współpracy przekładni.
Zmiana kąta skręcenia powierzchni analizowana w przypadku V, pokazuje niewielki
wpływu na ślad współpracy. Wymaga to dalszych analiz.

Rys. 3. Wykres ruchowy dla powierzchni wzorcowych przekładni 17x35
35
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