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Tytuł plakatu: Numeryczne wybrane metody wyznaczania śladu współpracy przekładni
zębatej na przykładzie pary stożkowej o kołowo-łukowej linii zęba
Zębnik

Koło

Dane geometryczne narzędzi

Podstawowe dane geometryczne
przekładni 18:43
Model przekładni przygotowany do analizy
MES. Model zębnika i koła wykonany jest
jako model hybrydowy, bazujący na
powierzchniach rozpiętych na siatce punktów
uzyskanych z modelu matematycznego
przekładni technologicznej.

Parametry ustawcze obróbki wklęsłej
strony
zęba zębnika oraz wypukłej
strony zęba koła

Stowarzyszenie „ProCAx”

Chwilowy ślad styku
na powierzchni
wybranego zęba

Chwilowy ślad współpracy w trójparowym styku przedstawiony na
fragmencie koła stożkowego o kołowo-łukowej linii zęba
Wykres odległości pomiędzy
węzłami siatki koła i zębnika
ograniczony grubością filmu
olejowego (6 mm). Poniżej ten
sam wykres przedstawiony na
płaszczyźnie
osiowej
w
granicach powierzchni bocznej
zęba.

Przekrój osiowy zębnika z określeniem granic powierzchni bocznej zęba w układzie związanym z punktem P leżącym na
stożku podziałowym w środku szerokości wieńca. Dowolny punkt B na powierzchni bocznej zęba można również określić
za pomocą współrzędnych walcowych (Rw, fw, Zw). Obok położenie płaszczyzny osiowej przechodzącej przez punkt P.

Przemieszanie się chwilowego śladu styku w wybranych krokach iteracyjnych współpracy zazębienia przedstawione na płaszczyźnie osiowej
(przechodzącej przez oś koła oraz charakterystyczny punkty umieszczony na środku szerokości wieńca i jednocześnie na tworzącej stożka
podziałowego P).
Posumowanie:
Na podstawie obliczeń technologicznych dla danej geometrii członów przekładni w oparciu o model matematyczny przekładni technologicznej otrzymano powierzchnie boczne koła i
zębnika. Modele numeryczne powierzchni zębów zastosowano do wykonania hybrydowych modeli zębnika i koła, następnie ustawiano w parze konstrukcyjnej i sprawdzano jakość
współpracy kół, której wskaźnikiem jest sumaryczny ślad współpracy. Jego kształt, wielkość i położenie decydują o poprawności zazębienia.
Przedstawiona metoda otrzymywania śladu współpracy na podstawie analizy przenikania węzłów modeli podczas analizy z obciążeniem (LTCA) jest metodą dokładniejszą niż
określenie śladu styku bez obciążenia przekładni (TCA). Eliminuje błędy wynikające z uginania i skręcania zębów podczas współpracy..
Jakość zazębienia można ocenić i skorygować na modelu numerycznym przekładni oraz kół, zapewniając uzyskanie prawidłowego śladu współpracy, bez konieczności fizycznego
wykonywania uzębień. Skraca to czas przygotowania produkcji przez eliminację kilkakrotnego korygowania ustawień obrabiarki w oparciu o nacięte i zmierzone koła.

Badania realizowane w ramach Projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas
prezentacji w EXPO Kraków w dniach 15 i 16 października 2014 r.
Więcej na www.procax.org.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do prezentacji dokonań!

Plakat w postaci elektronicznej można pobrać
ze strony: www.procax.org.pl
Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe
artykuły w miesięczniku Mechanik nr 2/2015

