ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ.
Зубчастою передачею (простим зубчастим механізмом)
називають механізм, що складається із трьох ланок (два
зубчастих колеса і стійка), в якому передача руху відбувається
за допомогою механічного зачеплення зубців вхідного колеса
з зубцями вихідного колеса.
Обидва зубчастих колеса мають виступи (зубці) та впадини
такої форми, що зубці одного колеса входять у впадини
другого, утворюючи при цьому вищу кінематичну пару.
Зубчастим колесом називається ланка з замкнутою системою
зубців, що забезпечує за свій повний оберт безперервність
руху парної ланки в одному напрямку.
Зубчасте колесо передачі з меншим числом зубців називають
шестернею, а друге – колесом. При рівному числі зубців –
шестернею називають вхідне колесо.

Зубчасті передачі – найпоширеніші передачі в техніці.
Їх використовують у:
а) коробках передач;
б) редукторах – закритих передачах, призначених для
зниження частоти обертання і підвищення обертального
момента на вихідному валу;
в) відкритих передачах (наприклад, лебідки);
г) важко навантажених механізмах для піднімання та
опускання шахтових вагонеток, бурильних труб тощо;
д) годинникових механізмах та приладах, де головне –
точність.
Класифікація зубчастих передач.
1)
за
формою
профілю
зубців:
евольвентні
зачеплення, циклоїдні і колові (зачеплення Новікова).
2) за взаємним розміщенням осей валів: з паралельними
осями (циліндричні передачі); з осями, що перетинаються
(конічні передачі); з мимобіжними осями.

Класифікація циліндричних передач.
1

2

3

1 - прямозубі, які використовують при малих швидкостях
(V < 3 м/с) або у відкритих передачах;
2 - косозубі;
3 - шевронні (для великих навантажень).
Переваги евольвентного профілю:
1) малі швидкості ковзання зубців під час кочення зубця по
зубцю, завдяки чому передача має високий ККД;
2) можливість використання стандартних інструментів для
нарізування різного числа зубців;
3) нормальна робота передачі з будь-яким числом зубців
шестерні і колеса завдяки нарізанню зубців зі зміщенням
інструменту щодо заготовки;
4) правильність зачеплення не порушується в разі зміни
міжосьової відстані.

Геометричні параметри зубчастих циліндричних коліс.
Основні діаметри зубчастого колеса:
O2
- ділильні d1 , d2 ;
ω2
da2
d2 N - вершин зубців da1 , da2 ;
df2
- западин зубців df1 , df2.
Міжосьова відстань: aw
pt
aw
Основний закон зачеплення: профілі
Р
зубців двох коліс повинні бути такими,
da1 df1
щоб спільна нормаль NN до них у
N
d1
довільній точці дотикання профілів
O 1 ω1
проходила через полюс зачеплення Р, який ділить міжосьову
відстань 0102 на відрізки, обернено пропорційні кутовим
швидкостям коліс.
ω1/ω2=(РО2) /(РО1 ) = d2/d1= и.

Відстань між однойменними профілями двох сусідніх зубців по
дузі кола називається коловим кроком зубців: pt
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т - модуль зубців

m=d/z.
d a  d  2m ;

d f  d  2,5m ;
aw  0,5(d1  d 2 )  0,5m( z1  z 2 ).
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Кут 𝛼w
між лінією зачеплення NN та прямою,
перпендикулярною до міжосьової лінії, називається кутом
зачеплення.
Згідно стандарту: αw=20˚.
Бокова поверхня зубця складається із головної і перехідної,
яку називають галтеллю, поверхонь.
Головна поверхня зубця частіш за все окреслюється
евольвентою. Такі зубчасті колеса та відповідно передачі
отримали назву евольвентних.

Евольвента круга та її властивості.
Евольвентою круга називається траєкторія будь якої точки,
наприклад А1, прямої лінії nm, яка без ковзання котиться по
колу діаметра d0. Коло діаметра d0 називається основним
колом, а пряма nm – твірною прямою.
n
m
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Основні властивості евольвентного зачеплення:
- у евольвенти не має точок всередині основного кола;

- нормаль в будь якій точці евольвенти спрямована за
дотичною до основного кола;
- центр кривизни евольвенти лежить в точці дотику нормалі
до основного кола;
- евольвента є кривою без перегинів, що важливо при
виготовленні інструмента, який нарізає зубчасте колесо;
- якщо радіус основного кола спрямувати до нескінченності то
і радіус кривизни евольвенти також буде прагнути до
нескінченності, тобто евольвента буде вироджуватися в пряму
лінію.

Елементи евольвентного зачеплення.

Точка перетину спільної нормалі до евольвент с міжосьовою
лінією називається полюсом зачеплення Р.
Лінією зачеплення називається геометричне місце точок
дотикання зубців двох коліс на нерухомій площині.
Основне коло – це геометричне місце центрів кривизни
профілю зубця.
Евольвента зубця в точці його входу в зачеплення та
евольвента в точці виходу зубця із зачеплення відсікає на
ділильному колі дугу, яка називається дугою зачеплення.

Кола радіусом rw1 і rw2, які проходять через полюс зачеплення
p , називаються початковими.
Початкові кола можна уявити як два кола в зубчастому
зачепленні, які без ковзання котяться одне по другому.
Якщо товщина зубця на ділильному колі дорівнює ширині
западини, то зубчасте колесо називають нульовим.
Якщо зубчасті колеса передачі нульові, то початкові кола
збігаються з ділильними (rw1 = r1, rw2 = r2 ) .
Ділильне коло можна визначати як коло, для якого модуль має
стандартне значення, або як коло, яке є базовим для
визначення розмірів зубців.
Ділильне коло є характеристикою зубчастого колеса і діаметр
його сталий.
Початкові кола дають характеристику зачеплення двох
зубчастих колес, і діаметри цих кіл залежать від міжосьової
відстані аW .
У пари зубчастих коліс може бути безліч початкових кіл, які
визначаються у результаті монтажу.

Ділильне коло діаметра d ділить зуб на дві частини: голівку і
ніжку.
Ділильною голівкою (скорочено – голівкою) зубця називається
частина зубця, яка розташована між ділильним колом і колом
вершин, діаметр якого позначається через dа.
Ділильною ніжкою (скорочено – ніжкою) зубця називається
частина зубця, яка розташована між ділильним колом і колом
впадин, діаметр якого позначається через df.

Способи нарізання зубчастих коліс.
Зубчасті колеса з евольвентним профілем зубця звичайно
нарізаються на спеціальних верстатах двома способами:
методом копіювання і методом обкатування (огинаючих).

Відео…

Задача синтезу зубчастого зачеплення.
Задача синтезу зубчастого зачеплення полягає в проектуванні
елементів вищої кінематичної пари зубчастого зачеплення,
тобто, профілів зубців, відповідно до заданих умов.
Умовами синтезу є:
- положення осей
перехресні);

обертання

(паралельні,

пересічні,

- необхідне передаточне відношення;

- якісні показники зачеплення (коефіцієнти
відносного ковзання, питомого тиску);

перекриття,

- експлуатаційні умови (плавність і безшумність роботи
передачі, міцність, довговічність тощо).

N1N2 - теоретична лінія зачеплення – це відрізок між
перпендикулярами, опущеними з центрів обертання коліс
O 1O 2

Коефіцієнт перекриття.
Цей коефіцієнт показує, скільки пар профілів зубців одночасно
знаходиться в зачепленні. Він впливає на плавність і
безшумність роботи передачі.
Визначається аналітичним і графічним шляхами.
Аналітично (до побудови картини зачеплення) за формулою:

де 𝛼w - кут зачеплення (залежить від виду зачеплення); 𝛼 – кут
профілю; ra, rb - відповідно радіуси вершин і основного
кола шестерні та колеса; m – модуль зачеплення.
Для запобігання розриву зачеплення коефіцієнт перекриття:

1,1 ≤ 𝜀𝛼 ≤ 2,0.

Коефіцієнти відносного ковзання
Коефіцієнти відносного ковзання характеризують вплив сил
тертя ковзання на зношування профілів зубців, тому що зубці
перекочуються з ковзанням.
На практиці коефіцієнти відносного ковзання розраховуються
за формулами:

де e =(N1N2) – довжина теоретичної лінії зачеплення, мм
(вимірюється безпосередньо на картині зачеплення);
х – відстань від т. N1 до розрахункової точки на лінії
зачеплення, яка задається з інтервалами в 15...30 мм.

Коефіцієнт питомого тиску.

Коефіцієнт питомого тиску 𝜃 використовується
розрахунках коліс на контактну міцність.

при

Графічно (після побудови картини зачеплення):

де N1N2 - довжина теоретичної лінії зачеплення, мм
(вимірюється безпосередньо по картині зачеплення);
N1P, N2P - відрізки теоретичної лінії зачеплення до полюса P,
mгр - графічне значення модуля зачеплення, мм
(із врахуванням масштабу побудови картини зачеплення).

Сили, що діють в зачепленні
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Особливості косозубих і шевронних циліндричних передач.
Кут нахилу зубців прямозубих коліс β=0,
F
t
Fа
косозубі колеса - β =8o ...20°,
Fr
β
шевронні колеса - β=20o...40o.
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Багатоланкові зубчасті механізми.
Необхідність
використання
багатоланкових
зубчастих
механізмів викликана тим, що одна пара зубчастих коліс
(простий
зубчастий
механізм)
забезпечує
обмежене
передавальне відношення.
Відношення кутових швидкостей на вході ω1 і виході ω2
кінематичного
ланцюга
називається
передавальним
1 n1 z 2
відношенням.
u12 


 2 n2
z1
z1min =12 -17
u12max =10.
z2max =125 -150
Як правило: 1 ≤ u12 ≤ 6.
Для
отримання
великих
передавальних
відношень
застосовують декілька послідовно з'єднаних пар зубчастих
коліс.
Якщо
кутова
швидкість
обертання
вихідного
вала
зменшується в порівнянні з вхідним, то такий зубчастий
механізм називають редуктором, а якщо збільшується –
мультиплікатором.

Багатоланкові зубчасті механізми з нерухомими осями
обертання зубчастих коліс.
Багатоланкові зубчасті механізми з нерухомими осями
обертання зубчастих коліс поділяються на рядові і ступінчасті.
Рядовий механізм:
z
z
z
1

u12

2

3

z4

3 n3
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2 n2
3 n3
4 n4

Перемножимо записані передавальні відношення:

u12  u 23  u 34

1  2 3 1




 u14
 2 3  4  4

Передатне відношення багатоланкового зубчастого механізму
з нерухомими осями обертання коліс дорівнює добутку узятих
зі своїм знаком передавальних відношень окремих його
ступіней.

Передавальне відношення u має знак “+” у випадку
внутрішнього зачеплення пари зубчастих коліс, оскільки
напрями обертання 1 і 2 колеса при такому зачепленні
співпадають. У випадку ж зовнішнього зачеплення - u < 0,
оскільки обертання коліс (валів) в такому зачепленні
відбувається в різні сторони.

 z 2   z3   z 4 
z4






u14  u12  u23  u34               .
z1
 z1   z2   z3 
В загальному випадку для рядового механізму, до складу
якого входить n-е число коліс:
k zn
u1n   1
,
z1
де k – число зовнішніх зачеплень.
Загальне передавальне відношення рядового зубчастого
механізму стале і дорівнює відношенню чисел зубців
останнього колеса до першого.

Тоді,

Розміри проміжних коліс (числа зубців), які знаходяться
одночасно в зачепленні з попередніми і наступними колесами
не впливають на величину загального передавального
відношення механізму, а змінюють тільки напрямок обертання
вихідного вала по відношенню до вхідного.
Зубчасті колеса, які не впливають на величину загального
передатного відношення називаються паразитними.
Ступінчасті зубчасті механізми.
Ступінчасті зубчасті механізми – це послідовне зачеплення
декількох пар зблокованих (спарених) коліс.
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В загальному вигляді при n-му числі ступенів:
k z2  z4    zn
u1n   1
.
z1  z3    zn 1
де k – число зовнішніх зачеплень.

Зубчасті механізми з рухомими осями обертання зубчастих
коліс.
Зубчасті механізми з рухомими осями обертання зубчастих
коліс в свою чергу діляться на планетарні і диференціальні.
Планетарним називається механізм, який має ступінь
рухомості рівну одиниці, тобто в такому механізмі одна вхідна і
одна вихідна ланка.
Диференціальним називається механізм, ступінь рухомості
якого більша одиниці, тобто в такому механізмі при одній
вхідній (вихідній) ланці число вихідних (вхідних) дорівнює його
ступіні рухливості.
Нерухоме колесо називається центральним або сонячним
колесом;
колесо з рухомою віссю обертання – сателітом або планетним
колесом;
ланка за допомогою якої переміщаються осі сателітів –
водилом.

z3

Сонячне колесо

z1
Водило

H
z2
Планетне колесо

Опорне колесо
(коронна шестерня)

Передавальне
відношення
планетарного
механізму
буде
дорівнювати відношенню кутових
швидкостей вхідної ланки до
вихідної:
( 3)
1H

u

1

.
H

де в дужках – номер нерухомого колеса.

Звичайно в реальному планетарному редукторі встановлюють
k симетрично розташованих сателітів. З точки зору
кінематичного
аналізу
(визначення
передавального
відношення) достатньо врахувати тільки один сателіт, оскільки
інші є пасивними в кінематичному відношенні.

Для визначення передавального відношення планетарного
механізму використовується метод обернення руху.
Усім ланкам механізму задається кутова швидкість, рівна за
величиною і протилежна за напрямком кутовій швидкості
водила − ωН .
При такому обертанні всього механізму, водило стане
нерухомим, а зубчастий механізм із планетарного обернеться
в механізм з нерухомими осями обертання
коліс, який
складається з декількох послідовно з'єднаних пар зубчастих
коліс.
При цьому, опорне (нерухоме) колесо 3 стане рухомим і буде
обертатися з кутовою швидкістю − - ωН .
Називається такий механізм оберненим до планетарного.
Тоді:

(H )
13

u
(H )
u13

1  H

- формула Вілліса.
3  H

1  H 1 / H  H / H u1(H3)  1


 (1)
3  H 3 / H  H / H u3 H  1

Враховуючи, що колесо 3 в планетарному механізмі нерухоме
ω3 =0:
(H )
13

u

u1(H3)  1
( 3)
(H )

 u1H  1  u13 або
0 1

(H )
u1(H3)  u13
1

Сума передавальних відношень планетарного і оберненого
механізмів дорівнює одиниці.
Для оберненого механізму:
(H )
13

u

z3
z 2 z3
  u12   u23      .
z1 z2
z1

Тоді для планетарного:
( 3)
1H

u

z3
 1 .
z1

Синтез кулачкових механізмів.
Види кулачкових механізмів.
Кулачкові механізми - найпростіші, компактні та надійні
механізми для точного виконання складних законів руху.
Кулачком називається ланка, що утворює вищу кінематичну
пару, елемент якої виконаний у вигляді поверхні змінної
кривини.
Недоліки кулачкових механізмів:
- значний питомий тиск між елементами вищої кінематичної
пари і, як наслідок, порівняно велике їх спрацювання;
- необхідність забезпечувати постійне замикання ланок, які
утворюють вищу кінематичну пару.

Постійний контакт елементів у вищій кінематичній парі
забезпечується геометричним замиканням (конструктивно за
рахунок ролика у пазу чи охоплюючих роликів і т.ін.),
або силовим замиканням (під дією сил пружності, сил ваги,
гідравлічних чи пневматичних пристроїв).

Кулачковий механізм - триланковий механізм, що складається
з кулачка 1, штовхача (штанги) 2 та стійки 3.

Роликові вихідні ланки використовують в механізмах, у яких
підвищені вимоги до стійкості проти спрацювання.
Розрізняють два профілі кулачка: центровий (теоретичний) та
дійсний (робочий, практичний).
Центрові
та дійсні профілі кулачка - еквідистантні
(рівновіддалені) криві, відстань між якими, виміряна по
нормалі, дорівнює радіусу ролика.

Поняття про фазові кути кулачка.
Кут повороту кулачка, що відповідає
підніманню штовхача, називається кутом
віддалення 𝜑в .
Кут повороту кулачка, що відповідає
верхньому
нерухомому
положенню
штовхача, називається кутом верхнього
вистою - 𝜑вв .
Кут повороту кулачка, що відповідає
опусканню штовхача, називається кутом
повертання 𝜑о .
Кут повороту кулачка, що відповідає нижньому нерухомому
положенню штовхача, називається базовим кутом або кутом
нижнього вистою - 𝜑нв .

в  в.в.  о  н.в.  3600 ,
Кут повороту кулачка, який дорівнює сумі кутів 𝜑в , 𝜑вв , 𝜑о
називається робочим кутом профілю.

Задача синтезу кулачкових механізмів.
Задача синтезу кулачкового механізму полягає в побудові
профілю кулачка за відомими законами руху вхідної і вихідної
ланок.
Проектування кулачкового механізму проводиться в такій
послідовності:
- вибір закону руху вихідної ланки (звичайно, кутову
швидкість кулачка приймають сталою);
- вибір структурної схеми механізму;
- визначення основних розмірів; побудова профілю кулачка
(розрахунок координат профілю).

Для проектування профілю кулачка необхідно вибрати:
- кінематичну схему механізму;
- фазові кути та максимальне переміщення вихідної ланки;
- закони руху вихідної ланки на фазах віддалення та
наближення;
- початковий радіус шайби кулачка r0 та основні розміри
деяких ланок.

Кінематичне дослідження кулачкових механізмів полягає у
визначенні закону руху вихідної ланки:
визначення її переміщення - s  s( ) ,
швидкості - s s( ) ,
пришвидшення – 
s 
s
( ) ,
за відомими розмірами механізму, профілем кулачка і законом
його руху.
Найчастіше застосовують графічний метод обернення руху
(інверсії): всьому механізму в цілому умовно надається
обертання з кутовою швидкістю кулачка, але в протилежному
напрямі. Завдяки цьому кулачок зупиняється, а напрямна
(стояк) разом зі штовхачем обертається з кутовою швидкістю
ω1 .
Синтез кулачкового механізму (основна задача) – виконується
у зворотному порядку.

Закон руху вихідної ланки.
Закон руху вихідної ланки визначається профілем кулачка і є
основною характеристикою механізму.
У практиці проектування кулачкових механізмів найбільше
поширення отримали відносно прості, типові закони руху, (для
фази віддалення штовхача):
-Лінійний (а);
-Параболічний (б);
-Косинусоїдальний (в);
-Синусоїдальний (г);
-Описані поліномами (д,г).

Закони руху вихідної ланки кулачкових механізмів:
- з жорсткими ударами. Прикладом є лінійний закон. Швидкість
руху штовхача на фазі віддалення постійна, але на початку та
в кінці фази швидкість має розрив, що є причиною жорстких
ударів, і як наслідок - швидке спрацювання механізму. Такий
закон допустимий лише в тихохідних механізмах при незначній
масі штовхача;
- з м’якими ударами. До цієї групи відносяться закони, при
яких швидкість змінюється неперервно, а графік прискорення
має точки розриву. Це характерно для параболічного,
косинусоїдального законів руху (б, в, д). У точках розриву
кривої прискорення сили інерції раптово змінюються на
кінцеву величину. Цей закон використовують при помірних
швидкостях;
- без ударів. До безударних відносяться закони, при яких
прискорення є неперервною функцією (г, е). Це закони, задані
діаграмою
прискорення,
окресленою
за
синусоїдою,
трикутником, трапецією та інші.

Кут тиску.
Кут між нормаллю n-n та вектором швидкості точки дотику у
точці дотику взаємодіючих профілів вищої пари вихідної ланки
називається кутом тиску.
Кут, що доповнює кут тиску до 900, називається кутом передачі
(руху).

  кут тиску, при відсутності
тертя;
  кут передачі (руху).
tgi 

si  e
si  r  e
2
0

2

;

Зміщення е вважаємо додатним, якщо напрям швидкості
штовхача при його підйомі складає гострий кут з напрямною
швидкості точки контакту на кулачці.
Переміщення штовхача s і кут повороту кулачка φ
відліковуються від положення початку фази підйому, тобто від
найнижчого положення центра ролика, який знаходиться на
відстані rо від центра О обертання кулачка.
Ця відстань називається початковим радіусом, співпадає з
мінімальним радіус-вектором центрового профілю кулачка.
Для кулачкового механізму з центральним штовхачем, тобто
для механізму без зміщення (е = 0), маємо

si
tgi 
.
si  r0

При вибраному законі руху та зміщенні е можна зменшити
кути тиску, збільшуючи мінімальний радіус кулачка, тобто
габарити
механізму.
Аналогічно
для
коромислового
кулачкового механізму, кути тиску зменшуються при
збільшенні r l .

Отже, при проектуванні кулачкових механізмів основні розміри - r0 , е та r0 , l0
визначаються з умови незаклинювання механізму.
Таким чином, одним із найважливіших питань при проектуванні кулачкових
механізмів є вибір допустимого кута тиску.
Рекомендовані такі значення допустимого кута тиску для механізмів зі штовхачем :
Для коромислових механізмів:

доп  30...40.

доп  45...50.

Приклад 1.
Міжосьова відстань нульової зубчастої передачі зовнішнього
зачеплення аw = 88 мм , число зубців коліс z1 = 17 і z2 = 27 .

Визначити: крок зачеплення p .
Розв’язування. У нульовій передачі
дорівнює сумі ділильних радіусів:
аw = r1 + r2 ,
де
mz2
mz1

r1 

тобто

r2 

;

міжосьова

,

2
2
mz1 mz2 m
aw 

 ( z1  z2 )  22m.
2
2
2

Модуль і крок зачеплення відповідно дорівнюють:

aw 88
m

 4;
22 22

p  m  3,14  4  12,56 мм

Відповідь: p =12,56 мм

відстань

Приклад 4.
Обертання від ведучого вала на ведений передається за
допомогою трьох зубчастих коліс 1, 2 і 3.
Передатне відношення цього зубчастого ряду u13 = 5.
ω2
ω3
ω1
a 1,2
a 1,3
Визначити: числа зубців усіх коліс, якщо міжосьові відстані
a1,2 = 202,5мм, a1,3 = 595мм і модуль зубчастих коліс m = 5мм.
Розв’язування. Знайдемо міжосьову відстань a2,3 :
a2,3 =a1,3 - a1,2 = 595 - 202,5 = 392,5 мм .
Виразимо a1,2 і a2,3 через модуль m та числа зубців відповідних
зубчастих коліс:

mz2 mz3
mz1 mz2
a2 , 3 

.
a1, 2 

;
2
2
2
2
mz3 mz2 mz2 mz1 mz3 mz1
a2,3  a1, 2 





;
2
2
2
2
2
2
z3  z1 

2a2,3  a1, 2 
m

2392,5  202,5

 76.
5

Оскільки:

u13  u12  u2,3
Тоді:

5z1  z1  76,

z 2 z3 z3

 ,
z1 z2 z1

z1  19,

Число зубців другого колеса:

z3  5z1

z3  95.

2
mz1  2 
5 19 
z2   a1, 2 
   202,5 
  62.
m
2  5
2 

