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МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 2
- ПРЕНОСНИЦИ -

ПРЕНПСНИЦИ
Механишките пренпсници, сппред спставните Ппд пренпсник вп ппщта смисла на збпрпт се ппдразбира
елементи щтп ја пренесуваат механишката
мащинска група или цела мащина щтп има задаша да ја
енергија, се делат на:
пренесе механишката енергија пд ппгпнската мащина
(мащината щтп прпизведува механишка енергија:
1.
ремени пренпсници (главни делпви електрпмптпр, турбина и сл.) кпн рабптните делпви
ремениците и ремените),
(пние щтп спвладуваат птппри сп ппмпщ на механишката
2.
фрикципни пренпсници (главни делпви енергија: ппгпнски тркала на впзилата, елисата на
фрикципните тркала)
брпдпт и авипнпт, барабанпт кај дигалката и сл.). При
3.
запшести пренпсници (главни делпви пренесуваоетп на пваа енергија најшестп се врщи и
запшеници),
прпмена на брзините и силите, т.е. вртежните мпменти
4.
верижни пренпсници (главни делпви щтп ги примаат рабптните пргани.
вериги и верижници);
Пптребната агплна брзина на рабптната мащина мнпгу реткп
пдгпвара на агплната брзина на ппгпнската мащина кпја
најшестп е мнпгу ппмала. Истп така, мнпгу шестп се
јавува пптреба пд прпмена на брзината на делпвите пд
мащината щтп никакп не е пстварливп на ппгпнската
мащина, бидејќи таа се карактеризира сп кпнстантна
агплна брзина. Сппред тпа, најппгпднп е да се менува
агплната брзина на рабптните делпви, а тпа се пстварува
сп ппмпщ на пренпсниците. Пд друга страна, рабптните
делпви на мащините имаат пптреба пд гплеми вртежни
мпменти и сили заради функцијата - спвладуваое на
птппри. Ппгпнските мащини распплагаат сп мали
излезни вртежни мпменти, па пд тие пришини
пренпсникпт, преку намалуваое на брпјпт на вртежи на
рабптните пргани, врщи сппдветнп згплемуваое на
вртежнипт мпмент на истите.

ПРПЕКТИРАОЕ НА ПРЕНПСНИЦИТЕ

За да мпже еден пренпсник успещнп да се прпектира, пптребнп е да се распплага сп
пдреден брпј на неппхпдни инфпрмации кпи ги дефинираат следните бараоа:

1. Тип и пснпвните техничкп-технплпшки пспбини на рабптната
машина
2. Вид и карактеристика на ппгпнскипт уред (електрпмптпр, мптпр СВС,
турбина..)
3. Вид и карактеристика на рабптнипт уред (извршнипт прган)
4. Кинематска шема на пренпсникпт на снага
5. Кинематика на пренпсникпт на снага
6. Динамика на пренпсникпт и пресметка на снагата
7. Пресметка и стварнптп пптпваруваое на елементите и склпппвите
пд пренпсникпт

1.Тип и пснпвните техничкп-технплпшки пспбини на рабптната машина

Спгласнп сп спецификите на примена на мащината, се дефинираат виталните параметри на истата:
 Местптп на примена
 Услпвите на рабптната средина
 Намената
 Капацитетпт (пткппуваое, утпвар, трансппрт, испумпуваое и сл.)
 Брзината на рабпта (трансппртпт, бущеое, и сл.)
 Пшекуван рабптен век
 Мерки на сигурнпст за мащините и лудетп кпи ги управуваат
2.Вид и карактеристика на ппгпнскипт уред (електрпмптпр, мптпр СВС, турбина..)
Кпга се ппгпнските мптпри вп пращаое неппхпдни се следните ппдатпци
 Местптп на примена
 Услпвите на рабптната средина (темперетаура, владнпст, пращина и сл)
 Часпвна или дплгптрајна снага на мптпрпт
 Максимален вртежен мпмент (дплгптраен)
 Мпжнпст на препптпваруваое
 Брпј на вртежи вп минута
 Мерки на сигурнпст
3.Вид и карактеристика на рабптнипт уред
Рабптнипт уред (прган) на мащината кпја се кпрсити за врщеое на некпја кприсна рабпта има пптреба пд
следните инфпрмации
Местптп на примена – ппдземна, ппврщинска експлпатација, индустрија за нафта и гас, нашин на
трансппрт, прерабптка и сл.
Услпвите на рабптната средина – физишкп механишките пспбини на материјалпт кпј се пбрабптува, влага,
запалливи гаспви, виспки температури исл.
Сакани излезни параметри – капацитети, прптек и наппр на пуми, вентилатпри и сл...

5. Кинематска шема на пренпсникпт на снага
Пснпва за фпрмираое на кинематска щема на пренпсникпт на снага е
 Специфишнпста на примената на рабптната мащина
 Специфишнпст на кпнструкцијата на рабптнипт прган пд мащината
 Сили и мпменти кпи ги пптпваруваат елементите на мащината
Намената на кинематската щема е преку прпст цртеж да ја прикаже целпсната кпнцепција и
расппред на елементите на пренпсникпт на снага
Сп кинематската щема леснп е да се дефинира
 Влезни и излезни параметри на пренпсникпт на снага (пренпсен пднпс, влезен брпј
вртежи//)
 Пплпжбата на елементите на пренпсникпт
 Дејствувашки сили
 Наспки на вртеое на елементите
 Нашин на мпнтажа и демпнтажа

Пример на една кинематска щема на пренпсник е дадена на следнипт слајд.

Механички преносници на силина
• Механичките преносници на силина (ПС) претставуваат машинска група
која во машинскиот систем (автомобил, дигалка, брод, велосипед...)
вршат парцијални функции пренос и трансформација на силина од
погонске (ПМ) до работната машина (РМ).
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Преносник на снага (ПС):
• пренесува (спроведува) снага од погонска до работна машина;
• трансформира снага (P = Τω; P = Fv), тј. го зголемува оптоварувањето (Т,
F), а ја смалува брзината (υ, ω) или обратно – ја зголемува брзината, а го
смалува оптеретувањето.
Основни делови на преносникот на снага:
1. погонско тркало, го
прифаќаоптоварување и
движење од погонската
машина, директно или
индиректно преко други
парови на тркала;
2. Гонето тркало, прифаќа
оптеретување и
движењење од
погонското тркало.
• Површините по кои
тркалата 1 и 2 се тркалаа
без лизгања се
кинематски површини.
9

• Основни кинематски големини:
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• Кинематски преносен однос (u) је однос аголната брзина со поголем
интензитет (ω1) спрема аголната брзина со помал интензитет (ω1)

• Од условите на тркалање на кинематските површини без лизгања,
следи еднаквост на периферните (обемните) брзини:

- каде се:
dw1 и dw2 - пречници на кинематските површини со кружен облик на
малото и големото тркало
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• Осно растојание (а) је должина која ја пресекуваат геометриските оски на
спрегнатите тркала на нивната заедничка нормала, и таа претставува
најмало (најкратко) растојание на оските.

Осен агол (Σ) је агол помеѓу векторите на аголната брзина на
погонското тркало и спротивните вектори на аголната брзина на
гонетото тркало.
•
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• Основни работни карактеристики на едностепен преносник на снага:

Слика 1: Блок шема на преносник на снага
ωul - агаолна брзина на влез од преносник
ωizl - агаолна брзина на излез од преносник
Tul – вртежен момент на влез од преносник
Tizl – вртежен момент на излез од преносник
Pul - снага на влез од преносникот
Pizl - снага на излезот од преносникот
η - степен на искористувања ПС
i - работен преносни однос ПС

Работен преносен однос (i):

Степен на искористување (η):
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Основни работни карактеристики на
повеќестепени преносници на снага

Слика 2: Механички модел на двостепен преносник на
снага
14

Слика 3: Блок шема на двостепен преносника на снаге
Работен преносен однос
• Према дефиниција за работен преносен однос, вкупниот работен
преносен однос кај двостепен преносник на снаге може да се напишат
во облик
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• Према блок-шемата следи да е ωizl1 = ωul2. Сагласно на ова, изразот за
вкупни преносни однос кај двостепениот преносник на снаге може да се
напишат во облик:

• На основ на овој израз може да се напише општ израз за одредување на
вкупниот преноснен однос кај повеќестепен преносник на снага.

- каде е:
j=1; 2; ... n, - број на едностепени преносници на снаге (број на
трансформацијата на снага) во оквир на повеќестепениот преносник.
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Степен на искористување
• Имајќи ги во вид неизбежните отпори во работа на преносникот на снага
најчесто во вид на триење, снагата на излезот од преносникот е редовно –
секогаш помала од влезната снага, па степенот на искористување е
секогаш помал од еден (η<1).
• За двостепениот преносник на снага, вкупниот степен на искористување
може да се написшат во облик.

• Према блок-шемата следи да е Pizl1 = Pul2. На основа на оваа равенка,
горниот израз може да се напиша во облик:

• Согласно на овој израз, може да се формира општ израз за
одредување на вкупните енергетски губитоци (вкупниот степен на
искористување) кај повеќестепени преносници на снага:
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• Снагата на излезот на преносникот е помала од снагата на влезот на
преносникот за големината на снагата потрошена на совладување на
отпорот на триење во преносникот тј.
• На основ на овој израз и израз за степен на искористување може да се
одреди снагата на губитокот во преносникот:

• Изразот за степен на искористување на преносникот може да се
напише како:

• На основ на овој израз може да се воспостави зависност помеѓу
вртежниот момент на излезот и влезот на преносникот на снага:
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Поделба на преносниците на снага
• При трансмисија на снагата од погонските до работните машини,
истата може еднаш, два пати или повеќе пати да се трансформира со
цел да се добијат саканите карактеристики на работната машина во
поглед на брзината и оптеретувањата. Сагласно на оваа, преносниците
на снаге можат да бидат: едностепени, двостепени, и повеќестепени.
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• Спрема принципот на работа, преносниците на снаге можат да бидат
еластични и принудни.
• На групата на еластични преносници на снаге припаѓаат ремени и
фрикциони преносници, а на групата принудни преносници припаѓаат
запчести и ланчани преносници.
• Запчести и фрикциони преносници преносот и трансформацијата на
снаге ја обавуваат со непосреден допир на запчестиот, односно
фрикциониот пар, додека ланчаните и ремените преносници истата
функцију ја обавуваат со помош на посредник, ланец и ремен.
• Во склад са претходно наведениото, механичките преносници можат да
бидат непосредни и посредни.
• Од сите преносници на снага, запчастите преносници имаат
најголем домен на примена, а цилиндричните зупчести парови се
најдоминантни кај запчасти преносници на снага.
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Слика 4: Поделба на преносници на
снага
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1. Цилиндрични запченици
2. Конусни запченици
3. Хиперболоидни запченици

4. Планетарни запченици
5. Ланчани парови
6. Ремени парови

7. Фрикциони парови

Слика 5: Степен на
застапеност на различни
преносници на снага
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• Вака голем домен на примена на запчести парови е обезбеден
благодарение на компактност на конструкцијата, голема доверливост
и издрживост во работа, мали губитоци при трансмисија на снагата и
можност за примена во широко спектар на снагата, преносните
односи и аголните брзини.
• Покрај овие предности, запчастите преносници на снаге имаат и
недостатоци во поглед на големите прецизности при изработка, и
појаве на бучава и вибрации во работа.

Слика 6: Поделба на преносниците на
снага спрема работниот преносен однос
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1. РЕМЕНИ ПРЕНПСНИЦИ
Ппис, карактеристики и ппделба на ремените пренпсници
Ремените пренпсници се кпристат за пренпс на движеое и
силина меду две релативнп пддалешени вратила, вп слушај кпга
не се бара мнпгу тпшен пренпсен пднпс. Еден ремен пренпсник
се спстпи пд најмалку две ппсебнп пбликувани тркала нарешени
ременици и ремен щтп ги ппврзува двете ременици. Ремениците
се ппставени фикснп на ппгпнскптп вратилп (ппгпнска ременица)
и гпнетптп вратилп (гпнета ременица), дпдека ременпт щтп
ппфаќа пп еден дел пд нивните пбикплки сп ппмпщ на силите на
триеое, щтп се јавуваат при дппирпт пренесува силина пд еднптп
ппгпнскп вратилп (ременица) на другптп гпнетп вратилп
(ременица)(сл.4.8). При тпа ременпт треба да биде ппстпјанп
затегнат, т.е. да врщи ппределен притиспк на дппирните
ппврщини сп ремениците Вп ппглед на пстанатите видпви
пренпсници, ремените пренпсници ги имаат следниве
преднпсти: пренесуваое на вртежен мпмент на ппгплеми
пддалешенпсти меду вратилата, еднпставнпста на пбликпт на
ремениците и ремените, нема пптреба пд ппдмашкуваое нити
ппсебна защтита на ременипт пренпсник, се пдлекуваат сп
виспка еластишнпст и сппспбнпст за апспрбираое удари вп текпт
на рабптата щтп ги прави безщумни. сп мирна рабпта.
Негативните пспбини им се: пптреба пд примена на гплеми
прешници на ремениците за пстваруваое гплеми пренпсни
пднпси щтп ги згплемува габаритите на пренпсникпт, пптреба пд
ппстпјанп затегнуваое на ременпт щтп предизвикува
дппплнителни пптпваруваоа на вратилата и лежищтата,
лизгаоетп меду ременпт и ремениците щтп не пвпзмпжува тпшен
пренпсен пднпс и сл.
.

Преносниот однос гп ппределуваат дијаметрите на двете
ременици,и е пбратнппрпппрципнален пд пднпспт на
нивните брпеви на вртежи т.е.
i=D2/D1=n1/n2
Наведените пспбини гп ппределуваат дпменпт на
упптреба, т.е. примена за пренпсни пднпси дп и=4-5 и
брзина на ремените меду 30 и 40 (м/с). Вп ппнпвп време
се израбптуваат ппвеќеслпјни ремени пд специјални
материјали щтп ппднесуваат и ппгплеми брзини и
пптпваруваоа

Гонета ременица
(гонето тркало)

Погонска ременица
(погонско тркало)

Осно растојание

Основни елементи на каишниот (ремениот) преносник
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• Заради створената сила на притисок, погонското тркало го придвижува
посредникот, а овој го приморува вртењето на гонетото тркало. Кракот на
посредникот кој наидува на погонското тркало се нарекува работен
(влечен) крак, а оној кој со движење се одвојува од погонското тркало се
нарекува слободен (гонет) крак. Работниот крак е секогаш појако затегнат,
додека слободниот крак е полабав.

Поделба на каишните (ремените) преносници
• Спрема попречниот пресек на посредникот се разликуваат:
1. Каишни плоснати преносници – a
2. Ремени округли – б
3. Ремени трапезни клинести преносници – в
4. Запчести каишни преносници - г
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• Према положбата на оските на вратилата во насоката на вртењето,
каишни (ремени) преносници можат да бидат:
1. Отворени
3. Вкрстени
2. Полувкрстени
4. Сложени
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ПЛПСКАТИ РЕМЕНИ

На сликата деснп е прикажан плпскат ремен сп два
нашина на ппврзуваое на краевите - сп лепеое и
прпщиваое. Плпскатите ремени се прпдаваат вп траки
сп ппределени щирпшини, а бе-скрајни дплжини. При
фпрмираоетп, се сеше траката на пптребната дп-лжина, а
краевите се ппврзуваат нај-шестп на нашин прикажан на
сликата. Материјалпт е кпжа или гумиран памук.
Вп ппнпвп време се кпристат ппвеќеслпјните ремени
(Ечтремултус) сл.4.11. щтп пвпзмпжуваат гплеми брзини.
На сл.4.11. е прикажан ппвеќеслпен плпскат ремен пд
гумиран памук: А-слпј на ткаенина, Б-гумен слпј, Цпплиамиден материјал, Д-јадрп пд памушни влакна.
Ппстпјат два вида: 80/85 и 81.Кај изведбата 80/85
влешнипт слпј е пд пплиамид спставен пд еден или
ппвеќе слпеви вп вид на траки ппставени една дп друга
и се кпристи за пренпс на силини и дп 4000кО.
Изведбата 81 е сп влешен слпј пд пплиестерски јажиоа
усукани вп вид на навпјница и е наменет за ппгпн сп
најгплеми брзини
Изведбата, типпт и примената на пвие ремени е дадена
вп следнипт табеларен приказ каде щтп кпристените
пзнаки се:
•G- еластпмер материјал
•L - хрпмирана кпжа
•Т - текстилна ткаенина
Пзнаката вп табелата ги дава сите неппхпдни
карактеристики. Така на пример,:
• ремен Extremultus 85, GG 40 10/10, 7500x300мм знаши:
•вид на ременпт 85, изведба GT, тип 40 10/10 сп дплжина
7500мм и щирпшина 300мм;

КЛИНЕСТИ РЕМЕНИ
•

•

•

•

•

Клинестите ремени имаат пресек вп пблик на
трапез. Ремениците за пвпј вид ремени
имаат жлебпви сп пблик на трапез пп целипт
пбем на венецпт (сл.деснп).
Трапезните ремени се мнпгу крути и мпжат
да се мпнтираат самп на паралелни вратила.
Вп пднпс на плпскатите ремени, клинестите
дејствуваат на дппирните ппврщини сп
ппгплем притиспк (заради ппсебнипт клинест
зафат) па сппред тпа пренесуваат и ппгплем
вртежен мпмент. За пренпс на гплеми силини
се кпристат ппвеќе клинести ремени
паралелнп ппставени на ремениците
(сл.деснп гпре).
Клинестите ремени најшестп се израбптуваат
пд гумирани ткаенини щтп имаат ппсебен
птппр на извлекуваое. Трапезнипт пресек
(сл.деснп средина) гп спшинува јадрптп
спставенп пд блпкпви на гумиран памушен
кпнец, два гумени слпја пкплу јадрптп, какп и
пблпги пд гумирана ткаенина птппрна на
абеое.
Клинестите ремени се израбптуваат вп ппвеќе
видпви: тесни, нпрмални и щирпки клинести
ремени. Сите се разликуваат сппред
дијапазпнпт на мерите на трапезнипт пресек .
Вп прпдплжение се дадени стандардите и
мерите ппфатени сп тие стандарди за
дефинираните стандардни пзнаки на тесните
и нпрмалните клинести ремени щтп најшестп
се вп упптреба вп двете табели деснп дплу.

• Широките профили се поделени во седум стандардни групи и означени
се со буквите: Y, Z, A, B, C, D, E. Однос на ширината и дебелината на
широки профили е:

• Тесни профили се поделени во четири стандардни групи и означени се
со буквите: SPZ, SPA, SPB и SPC. Однос на ширината и дебелината на
тесните профили е:

Групе широки
профили со
приближни
димензии
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ОСНОВНИ КИНЕМАТСКИ И ГЕОМЕТРИСКИ ГОЛЕМИНИ
Преносен однос
• Преносен однос кај каишните (ремените) преносници е променлива
величина заради пролизгувања на посредникот околу тркалото, кое се
јавува заради еластични деформации, преоптоварување или недоволна
затегнатост на посредникот.

Основни геометриски и
кинематски големини
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Стари и нови ознаки на
кинематските и геометријските
големини на ремените
преносници

• Каишот (ременот) е деформабилен и под дејство на оптоварување се
издолжува.
• Пролизгување во работа е последица наеластични деформации на
посредникот след работни сили и сили на претходно притегања.
• влијанието на лизгањето кај преносникот е изразен со факторот на
пролизгувања ξк, који се движи во граници:
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Кинематски преносен однос

Каде се: D1 и D2 – дијаметри на тркалата
Должина на ременот (каишот)
Должината на ременот (каишот) кај отворено пренос се пресметува така
што на двојната должина AB се додава должината на лакот AA и
должината на лакот BB, односно:

- од триаголникот следи:
- како се:

и

Обвивни агли:
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• Со замена во равенката за пресметка на должината на ременот l се
добива:

• Израчунатата должина на каишот (ременот) треба да се заокружи на
цел број и стандардизира према JUS M.C1.232, која се мери на
внутрашниот обем.

АНАЛИЗА НА СИЛИ

Сили на претходно притегнување на каишот и сили на оптеретувања на
вратилото
• За да се оствари пренос на снага, потребно е да се изврши
затегнување на посредникот и со тоа да се оствари доволни отпор
против лизгања (сила на триење) на посредникот по тркало (каишник,
ременици). Пошто се посредник во тек на работа истегнува, тоа
доведува до смалувања на затегнувачка сила, па конструкцијата мора
да се изведе така, да се омозвожи повремено накнадно затегнување на
посредникот, по пат на посебни, за тоа конструисани механизми.
• За време на мировање, посредникот е затегнат со сила на претходно
притегнување Fp, која е еднаква во обата краци на посредникот.
35

• Резултантата која делува на вратилото од тркалото е еднаква на
векторскиот збир на силите во краците.
- спрема тоа, за време на мирувања:
• За време на движење, односно кога каишот врши пренос на снага, тогаш
силата во работниот (влечниот) крак поголема од силата во слободниот
(влечениот) крак, односно: F1 > F2.
• Kако силите F1 и F2 со резултантата Fr склопуваат мал агол, може да се
напише следното:

- Збирот на овие сили дава сила која го оптеретува вратилото
- Разликата на овие сили дава вредност на периферната сила која се
пренесува:
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Однос на силите во слободен и работен крак
• Зависност на силата во работниот крак (F1) и силите во слободиот
крак (F2) се одредува на основа на изразодмеханика,

- Каде се:
е = 2,718 – основа на природен логаритам
μ – коефициент на триење (отпор против лизгања)

- опфатен агол мерен со лачна мера
• На основа на претходните равенки се изведуваат силите во работниот
и слободниот огранок:

• На основу ј-на (1), (4) и (5) следи сила која го оптеретува вратилото:
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Номинално оптеретување – Тангенцијална (обемна) сила на погонското
тркало:

- Каде се:
- вртежен момент
- снага на тркалото,
- аголна брзина

V

- обимна (периферна) брзина

Меродавно оптеретување:

- каде е CA – фактор на влијание на работна и погонска машина
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• Силата која се пренесува Ft, мора да биде помала од критичната
силе на триење Fμ, односно мора бити исполнет услов:

• За меродавното оптеретување CA ⋅ Ft преносува без појава на
пролизгувања, ременот (каишот) е потребно да се затегнат со сила на
претходно затегање:

• каде е степенот на сигурност против пролизгувања SμS :
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НАПРЕГАЊА И НАПОНИ ВО РЕМЕНОТ (КАИШОТ)
• Во состојба на мирување на ременот(каишот) тој е напрегнат на
затегнување, оптеретен е само со сила на претходно притегање Fp :

• За време на работата, при пренесување на вртежниот момент, ременот
(каишот) е напрегнат на:
1. затегнување
2. свиткување
• Работната сила во краците на ременот (каишот) F1 и F2 го напрегнуваат
посредникот на затегнување, при што е номиналниот напон во
работниот (влечниот) крак σ1, поголем отколку во слободниот(гонет) σ2.
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Распоред на напоните во ременот (каишот)
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- Параметрите од претходните равенки се:
А – површина на попречниот пресек
b – ширина на каишот
δ – дебелина на каишот
• При обавивање на ременот околу ременицата (каишот околу
каишницата), се јавува напон на савиткување:

- односно:

- Каде се:

Е – модул на еластичност
D1 и D2 – пречници на малата, односно големата ременица
δ – дебелина на каишот
• Што е пречникот на ременицата (каишницата) помал, толку е напонот
од свиткување поголем.
• При вртењето на посредникот во тек на работата се јавува
ноирмално напрегнување предизвикано од центрифугалнитe сили.
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- Параметрите од претходните равенки се:
А – површина на попречниот пресек
b – ширина на каишот
δ – дебелина на каишот
• При обавивање на ременот околу ременицата (каишот околу
каишницата), се јавува напон на савиткување:

- односно:

- Каде се:

Е – модул на еластичност
D1 и D2 – пречници на малата, односно големата ременица
δ – дебелина на каишот
• Што е пречникот на ременицата (каишницата) помал, толку е напонот
од свиткување поголем.
• При вртењето на посредникот во тек на работата се јавува
ноирмално напрегнување предизвикано од центрифугалнитe сили.
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РАБОТЕН ВЕК НА КАИШОТ
• При промена на работниот напон, абења и загревања, каишот нема
трајна издржливост (трајната динамичка цврстина), туку временски
ограничена издржливост (σN), те. ограничен работен век.
• Работниот век на каишот (ременот) се одредува на основа на
параметара на динамичката издржливост еталон на каишниот пар: σN0, ND
= 107, m, добијени за u = 1.
- од условот:
- следи работен број циклуси на каишот:

-каде се:
σNo, No, m - параметри на динамичката издржливост на каишот еталон
каишноиот пар (u = 1)
σmax - најголем работен напон во попречен пресек на каишот
CS - фактор на свиткување на каишот
CNR - фактор на промена на работното оптеретување
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Работен век на каишот

- каде е:
- фреквенција на свиткување на каишот
V - обемна брзина на каишот
l - должина на каишот
x - број на каишници
• Потребен број на каишеви (со трапезен попречен пресек) за
преносување номинална снага Р:
- каде се:
CА – фактор на погонска и работна машина
Р1 - снага која еден каиш може да ја пренеси во реални услови на
работа
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- каде е:
Р1 - снага која едан каиш може да ја пренеси во услови на испитувања
(β=180о, Lh=10h, T(Nm)= const)
Cβ - фактор обвивниот агол
Cu - фактор на преносниот однос
Cf - фактор на фреквенција на свиткување
Ch - фактор на време на работа
CσR - фактор променливост на вртежниот момент
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Избор на аголот на клинот (жлебот) во ременицата
• У Во тек на вртењето на ременто со трапезен попреќен пресек околу
ременицата (каишника) како последица на силите на притегнување у во
ременот се јавува силата Fr која го притиска ременот на жлебот од
ременицата, предизвикувајќи ја нормалната сила на притисок FN и
силата на триење Fμ .
• За да не дојде до заклинување (заглавување) на ременот во жлебот на
ременицата, мора да биде исполнет следниот услов:

-од овој услов следи минимална
вредност угла клина (жлеба у ременици):
- каде е:
ρ = arctg μ – аголот на триење
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Ремени пренпсници сп кпнтинуирана прпмена
на пренпснипт пднпс - ремени варијатпри
Вп практиката, при кпристеоетп на ремените пренпсници се
јавува пптреба пд шеста припмена на пренпснипт пднпс вп
ппределен дијапазпн. Пваа прпмена на пренпснипт пднпс е
кпнтинуирана, т.е. се пстварува при услпви на ппстпјана рабпта на
ременипт пренпсник. Пвие кпнструкции на ремени пренпсници
кпи гп пвпзмпжуваат тпа се нарекуваат ремени варијатпри.
Ремените варијатпри мпжат да бидат сп плпскат и клинест ремен.
На сл.1.41. е прикажан еден еднпставен ремен варијатпр сп
плпскат ремен. Се спстпи пд два спрптивнп наспшени кпнусни
валци медусебнп сппени сп релативнп тесен и затегнат плпскат
ремен. Сп ппсебен уред, ременпт мпже да се движи пп
дплжината на валците и сп тпа да гп менува пренпснипт пднпс
заради ппстпјана прпмена на прешниците пд ремениците. Акп
гпрнипт валјак е ппгпнска ременица а дплнипт гпнета, вп крајната
лева пплпжба на сликата, прешникпт на ппгпнскипт валјак има
минимална вреднпст, т.е. d1min, дпдека на гпнетипт има
максимална вреднпст, т.е. d2max.
Акп пренпснипт пднпс се дефинира какп

i

d2
  d1

тпгащ вп таа прва крајна пплпжба, пренпснипт пднпс има
максимална ппзитивна вреднпст, т.е. се пдвива максимална
редукција на вртежите пд ппгпнскптп на гпнетптп вратилп, т.е.
d
imax  2 max  1
  d1min
Вп крајната десна пплпжба имаме пбратна ситуација: максимална
мултипликација на брпјпт на вртежи на ппгпнскптп вратилп
заради минимален ппзитивен пренпсен пднпс:

imin 

d 2 min
1
  d1max

Знаши варијатпрпт мпже да рабпти и какп редуктпр и какп
мултипликатпр вп еден претхпднп дефиниран дијапазпн на
прпмена на пренпснипт пднпс щтп зависи пд вреднпстите на
прешниците на ремениците.

Истипт принцип е запазен и кај
варијатприте сп клинест ремен.
Именп, пптребнп е вп текпт на
рабптата пп кпнстриктивен пат да
се
пбезбеди
прпмена
на
дијаметрите на ремениците, а сп
тпа и прпмена на пренпснипт
пднпс вп саканипт дијапазпн.
При тпа, мпжни се две варијанти:
првата,
кпга
е
дпзвплена
прпмената
на
медупскинптп
растпјание меду ремениците, т.е.
вратилата, па вп тпј слушај се
применува варијатпр какп на
сликите.

2. ФРИКЦИПНИ ПРЕНПСНИЦИ
Фрикципни пренпсници сп кпнстантен пренпсен пднпс
•Фрикципните пренпсници се механишки пренпсници щтп пренесуваат силини сп неппсреднп дппираое преку фрикција триеое на дппирните ппврщини. Најпрпстипт фрикципнен пренпсник се спстпи пд две цилиндришни тркала (пд шелик или
сив лив) щтп се дппираат меду себе и ппстпи ппределен притиспк меду нив. Сп вртеое на еднптп тркалп, преку силата на
триеое му се спппщтува рптаципнп движеое и на другптп тркалп.
•Акп вратилата на фрикципните тркала се паралелни, за пренесуваое на вртежнипт мпмент пд еднптп на другптп вратилп
се кпристи цилиндришен фрикципнен пар (сл.8.1). На сл.8.1.б се дадени кпнишни фрикципни тркала щтп пренесуваат
вртежен мпмент меду две вратила шии пски се сешат најшестп ппд агпл пд 900. Движеоетп меду вратилата се пстварува сп
Q1  Q sin 1
Q2  Q sin  2
силата на притискаое
и реактивната сила
каде щтп Q е нпрмалната сила на притиспкпт меду двете кпнтактни ппврщини, дпдека 1 ,  2 се сппдветните агли на
кпнусите пд тркалата, т.е. аглите на сешеое на пските пд вратилата. На сл.8.1.в е даден рамнински фрикципнен пар кпј се
кпристи за трансфпрмација на движеоетп пд рптаципнп вп правплинискп и пбратнп;

Фрикциони преносници на снага

• Фрикциони преносници на снага се непосредни еластични механички
преносници снаге.
• Фрикциони преносници извршуваат парцијална функција: пренос и
трансформација на снаге од погонската машина (ПМ) до работната
машине (РМ).
• Принцип на работа и оптоварување:
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•

Ппд ппимпт фрикципни тркала се ппдразбираа две тркала кпи се притиснати
еднп сп другп и пренесуваат вртежен мпмент пп принциппт на триеое на
дппирните ппврщини.
• Пп кпнструкција мпжат да бидат:
 Цилиндришни за паралелни вратила

 Кпнусни за вратила кпи се сешат

ФРИКЦИПНИ ПРЕНПСНИЦИ – ПРИНЦИП НА ФУНКЦИПНИРАОЕ
За да се предаде движеоетп, пптребнп е да дејствува притисна сила щтп ги сппјува двете цилиндришни
тркала т.е. сила на притискаое Q. Пваа сила пвпзмпжува јавуваое на птппр на триеое меду двете
цилиндришни тркала, т.е. се јавува периферна сила на триеоетп Т кпја гп пренесува вртежнипт мпмент
Мt пд ппгпнскптп на гпнетптп фрикципнп тркалп. За да биде пва пвпзмпженп, мпра да е испплнет
услпвпт:
TP

T  m Q  P

t.e.

пд каде щтп следи пптребната вреднпст на притисната сила вп зависнпст пд пренесуванипт вртежен
мпмент и кпефициентпт на триеое m да е:
P
Q

m

каде щтп Т(N) е сила на триеое, P(N) е периферната сила, Q(N) е силата на притискаое и m-nкпефициент
на триеое (m=0.1;0.2;0.3);
Вртежнипт мпмент щтп се пренесува пд еднптп на другптп вратилп се пренесува преку
силата Р какп:
D1
Mt  P

2

( Nmm)

Гплемината на силата на притискаое кпја ги детерминира сите други вреднпсти на силите и мпментите е
пгранишена пд дпзвпленипт притиспк меду фрикципните тркала, т.е. материјалпт пд кпј се направени
истите.
Пренпснипт пднпс меду цилиндришните фрикципни тркала е
i

n1
D2

n2   D1

каде щтп   0.95...0.98 е кпефициент на прплизгуваое на цилиндрите;
Пренпснипт пднпс на кпнишните фрикципни тркала е:
i

n2
D1

 tg1
n1   D2

Носивост на фрикционите парови
• Под дејство на работното оптоварување на површинските слоеви од
фрикциониот пар се:
1.абат – се трошат и загреваат при појава на еластично и кинематско
лизгање и
2.Се заморуваат (стареат) заради постоење на контактни напони.
За процена на работната способност (носивост) на работните површини
од фрикциониот пар меродавната работна карактеристика е најголемиот
работен контактни напон:

-каде се
су:

- Еквивалентни
радиус на
кривините

- Еквивалентни
модул на
еластичност

54

• До динамичког разорување - замор на работните површини на
фрикциониот пар нема да дојде ако е најголемиот работен контактен
напон е помал од соодветниот дозволен.

- Каде е:
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ПРЕДНПСТИ И НЕДПСТАТПЦИ НА ФРИКЦИПНИТЕ ПРЕНПСНИЦИ

Преднпстите на фрикципните пренпсници над пстанатите се:
• прпст пблик на рабптната ппврщина,
• рамнпмерна рабпта без псцилации на пренпснипт пднпс щтп пвпзмпжува примена при
ппгплеми агплни брзини,
• мпжнпст за леснп уклушуваое и исклушуваое вп текпт на рабптата,
• защтеда вп прпстпр, материјал и тежина,
• лесна мпнтажа и демпнтажа,
• мпжнпст за псигуруваое пд препптпваруваое и бесщумна рабпта;
Недпстатпците щтп ја пгранишуваат нивната примена вп пднпс на запшестите пренпсници
се:
• гплемп пптпваруваое на вра-тилата и нивните лежищта,
• пптреба пд ппсебни уреди и механизми за пстваруваое перманентна сила на притиспк
на дппирните фрикципни ппврщини,
• гплемп абеое на рабптните ппврщни,
• немпжнпст за пстваруваое тпшен пренпсен пднпс кај пренпсник щтп пренесува
знашителни силини заради ппјава на прплизгуваое на дппирните ппврщини;

ФРИКЦИПНИ ВАРИЈАТПРИ
На сл.8.2.а е прикажан варијатпр
спставен
пд
рамнинскп
и
цилиндришнп фрикципнп тркалп кпе е
ппдвижнп пп свпетп вратилп I. Сп
аксијалнп ппместуваое на 1, се
менува радиуспт на местптп на
дппирпт х сп 2 сп щтп се менува
пренпснипт пднпс. Закпнитпста на
прпмената на пренпснипт пднпс
зависи пд медусебната улпга на
фрикципните тркала. За ппсматранипт
пример се мпжни две алтернативи:
ппгпнскп е 1 или ппгпнскп е 2; Кпга 1 е
ппгпнскп, тпа има ппстпјан брпј
вртежи n1 и кпнстантен вртежен
мпмент Т1=const., а сп негпвп
аксијалнп ппместуваое, се менува
радиуспт х. Вп зависнпст пд вреднпста
на радиуспт х, зашестенпста на
вртежите на гпнетптп 2 се менува пп
закпн на хипербпла а вртежнипт
мпмент се менува линиски .
Кпга 2 е ппгпнскп, прпмената на
зашестенпста на вртежите на 1 вп
зависнпст
пд
радиуспт
х
е
правплиниска а
прпмената на
вртежнипт мпмент е хипербплишна;
Кпга 1 ппместувајќи се аксијалнп вп
пднпс на пската на 2 ќе премине пд
едната на другата страна, се менува
наспката на вртеое на вратилптп
II(тркалптп 2).

На сл.8.2.б е прикажан фрикционен варијатор составен од комбибнација на
конусно и цилиндрично фрикционо тркало. Аголот меѓу двете вратила што се
сечат е остар. Цилиндричното тркало е релативно тесно и е поместливо по
должината на своето вратило. На тој начин се менува моменталниот допирен
радиус r1 на коничното тркало како и преносниот однос на фрикциониот пар.
Кога вратилото I е погонско, при n1 и Т1=const. зачестеноста на вртежите на
гонетото вратило во зависност од вредноста х се менува праволиниски а
вртежниот момент по закон на хипербола:
Кога пак вратилото II е погонско, при n2 и Т2=const. зачестеноста на вртежи на
гонетото тркало 1 се менува по закон на хипербола а вртежниот момент по
права линија;

3.

ЗАПЧЕСТИ ПРЕНПСНИЦИ

• Запчестите преносници на снаге се непосредни принудни преносници
кои вршат пренос и трансформација на снага од погонската до
работната машина со посредство на зАпчести парови.
• Спрема обликот на кинематските површини извршена е најопша
поделба на зупчестите парови на: цилиндрични, конусни и
хиперболидни.
• Цилиндричните запчести парови имаат кинематски површини во облик
на цилиндер, а оските на вртење се паралелни.
• Конусни запчести парови имаат кинематски површини во облик на
конус. Оските на вртење се сечат, па оскиното растојание е а=0.
• Хиперболоидни запчести парови имаат кинематски површини во облик
на едногранкови хиперболоиди. Средината (грлото) на хиперболоидот
се наоѓа на местото на најкраткото (нормално) растојание, оската на
вртење.
• Запчастиот пар се састои од два спрегнати зупчаници, голем и мал,
кои се поставени меѓусебно така да запците од едниот запчаник
влегуваат во меѓупростор – меѓузабјето на другиот запченик.
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цилиндрични

конусни

хиперболоидни
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ЗАПЧЕСТ ПРЕНПСНИК – ПСНПВЕН ППИМ И НАЧИН НА ФУНКЦИПНИРАОЕ
Запчест преносник- систем за непосреден пренос на вртежниот момент (ротација, енергија, моќ) со
два или повеќе запчести парови. Еден пример е менувач на моторни возила на долната слика

Вртежниот вртежен момент од едно вратило (S-14.02-3) на другото (4) го пренесуваат два спрегнати
запчести парови (1 и 2) со меѓусебни зафати на соодветно обликувани заби.

1 – погонски запченик, 2 – гонет запченик, 3 – погонско вратило, 4 – гонето вратило
Sl 14.02 Пренос на вртежен момент

Условот за пренос е взаемната тангенцијална неподвижност ( на пример, осигурана со помош на
клинови) на спојот запченик/вратило (S-14.02 – 3/1 i 4/2). Во спротивно, запченикот ќе се врти на
вратилото или вратилото ќе се врти во запченикот без пренос на вртежниот момент од
запченикот на вратилотто и обратно..
Насоките на вртење на запчениците во спрега се спротивни една во однос на друга. (S-14.03).
Со тек на работа на запчестиот пар:
1. Се воспоставува контакт на забите(S-14.03 – a),
2. Забите се тркалаат еден во однос на друг (b) со завртување на запчениците и
3. Се прекинува контактот на боковите на забите (c).
При тоа во секој момент во зафат се наоѓаат повеќе заби од запчестиот пар(S-14.03 – dva).

Slika 14.03 Опис на работа на запчениците [Wittel (2011),

Преносен однос - поим
Кпга се вп спрега два запшеници, запците пд
ппгпнскипт запшеник навлегуваат вп медузабјата на
гпнетипт запшеник. Ппгпнскипт запшеник се врти сп
агплна брзина w1, т.е. брпј на вртежи n1, и сп
запците удира на гпнетите запци сп щтп гп
придвижува
гпнетипт
запшеник
преку
изеднашуваое на периферните брзини. Бидејќи
гпнетипт запшеник најшестп има разлишни
димензии вп пднпс на ппгпнскипт, за иста
периферна брзина ќе има разлишна агплна брзина
на вртеое, щтп прпизлегува пд релациите:
v1  r1  w1  r1    n1
v 2  r2  w 2  r2    n2

пд услпвпт v1  v2 (бидејќи акп не е испплнет,
при v1  v2ќе имаме прпдпр на тврдп телп вп тврдп
телп, или при v1  v2 гпнетипт ќе бега пред
ппгпнскипт забец и ќе нема дппир), следи:
i1, 2 

w1
n
r
 1  2
w2
n2
r1

•Пвпј пднпс на агплните брзини на ппгпнскипт и
гпнетипт запшеник, т.е. нивните брпеви на вртежи
щтп е реципрпшна вреднпст на пднпспт на
радиусите на тие запшеници се нарекува преносен
однос на запчестиот пар 1-2.

Преносен однос - видови
Кај пренпс на механишка енергија сп ппмпщ на два
запшеника вп зафат, еднипт секпгащ предава вртежен
мпмент (енергија) и се нарекува ппгпнски (мпнтиран е на
ппгпнскптп вратилп) , дпдека другипт щтп гп прима тпј
вртежен мпмент е гпнет запшеник, мпнтиран на гпнетптп
вратилп. Претхпднп се кпнстатира дека два запшеника вп
зафат мпра да имаат ист шекпр, т.е. ист мпдул на запците. Акп
двата запшеника се исти, т.е. имаат ист брпј запци, а сп тпа и
исти дијаметри, на еднп завртуваое на ппгпнскипт запшеник
пдгпвара еднп завртуваое на гпнетипт запшеник. При тпа,
двата запшеника се вртат сп еднаква брзина (сл.4.4.А). Акп
двата запшеника се разлишни (а се сп ист шекпр, т.е. мпдул),
при щтп еднипт има ппгплем брпј запци пд другипт ( а сп тпа
и ппгплем дијаметар), вп тпј слушај брзината на гпнетипт
запшеник (вратилп) е разлишна пд пнаа на ппгпнскипт. Акп
ппгпнскипт запшеник има ппгплем брпј запци пд гпнетипт,
гпнетптп вратилп се врти сп ппгплема брзина. На сл.4.4.Б е
даден еден пример кпга ппгпнскипт запшеник има двпјнп
ппгплем брпј запци пд гпнетипт. Сп еднп завртуваое на
ппгпнскипт запшеник се предизвикуваат две завртуваоа на
гпнетипт, и тпј слушај се нарекува мултипликација. Кпга
ппгпнскипт запшеник има ппмал брпј запци пд гпнетипт, се
пдвива пбратен прпцес. На сл.4.4.Ц. е прикажан пример кпга
ппгпнскипт запшеник има двпјнп ппмал брпј запци пд
гпнетипт, па сппдветнп за еден вртеж на ппгпнскипт
запшеник, гпнетипт се завртува самп пплпвина вртеж. Пва е
слушај на редукција, щтп редпвнп се применува кај
менувашките кутии - редуктпри.

Формулација на преносниот однос
Пд претхпдните искажуваоа мпже да се заклуши дека
брзината на рптација на ппгпнскипт запшеник (вратилп) и на
гпнетипт запшеник е пбратнппрпппрципнална пд брпјпт на
запци на ппгпнскипт и гпнетипт запшеник. Акп брпјпт на
вртежи на ппгпнскипт запшеник се пзнаши сп n1, а брпјпт на
запци z1, дпдека на гпнетипт n2 и сппдветнп z2, пднпспт
i=n1/n2 = z2/z1 претставува пренпсен пднпс на запшестипт
пар вп зафат. Вреднпста на пвпј пренпсен пднпс мпже да
има три варијанти (сл.4.4):
• А) i=n1/n2=z2/z1 - нема прпмена на брзината, n1=n2;
• B) i=n1/n2=z2/z1 >1 - редукција, т.е. n1>n2 за z2>z1;
•C) i=n1/n2=z2/z1 <1 - мултипликација, т.е. n1<n2, за z1>z2;

Преносен однос кај поголем број запченици
•

•

Вп слушај на пптреба пд ппгплем пренпс, гпнетипт
запшеник би мпрал да има мнпгу гплеми димензии акп се
кпристи еден запшест пар за пстваруваое на тпј пренпс. За
да се избегне тпј слушај се врщи распределба на вкупнипт
пптребен пренпсен пднпс на некплку ппмали вреднпсти.
На сл.4.5 е прикажан пренпсник сп ппгплем брпј пренпсни
пднпси; вп пвпј слушај, вкупнипт пренпсен пднпс се
пресметува какп
n n n
n
z z z
i  1 3 5  1  2 4 6
n 2 n 4 n 6 n 6 z1 z 3 z 5
за n2=n3, n4=n5;

Менувачи за пренос со запченици
Најгплема примена на запшестипт пренпс на вртежен
мпмент се аплицира кај менувашките кутии на
автпмпбилите, сите видпви мптпрни впзила, алатните
мащини итн. Ппстпјат гплем брпј кпнструктивни
пблици, нп вп сущтина сите рабптат на принциппт на
најпрпстипт двпстепен менуваш щтп се кпристи за
пбјаснуваое на функципнираоетп (сл.4.7.).
Ппместуваоетп на блпкпт на двата мпнтирани
запшеника на гпнетптп вратилп пвпзмпжува менуваое
на зафатпт на парпвите запшеници и прпмена на
пренпснипт пднпс, т.е. ппстигнуваое два разлишни
пренпсна пднпси на аксијалнп ппдвижнипт блпк
запшеници сп фиксните запшеници ппставени на
дплнптп вратилп. Кпмандата (придвижуваоетп) на
запшениците се врщи сп ппмпщ на вилущка щтп гп
ппфаќа ппдвижнипт блпк ппместуван преку лпстпв
механизам.

ГЛАВНП ПРАВИЛП HA СПРЕГНУВАОЕ
Пснпвнптп правилп на спрегнуваое на запците пд
запшеникпт се базира на претппставката за кпнстантен
пренпсен пднпс на запшестипт пар. На сл.8.8. се дадени
ппгпнски запшеник 1 сп брзина v1 и гпнет запшеник 2 сп
брзина v2 вп мпментална тпшка на дппир P. Низ неа се
ппвлекуваат заеднишката тангента (t) и нпрмалата (n). На
нпрмалата (n) се ппвлешени нпрмалите O1N1 и O2N2 и се
спздаваат триагплниците DO1N1P и DO2N2P кпи се
кпристат за впсппставуваое на релациите пд нивната
слишнпст:

w1  O1C  w2  O2 C

w1  N1C  w2  N 2 C

Брзините v1,v2 прпектирани на заеднишката нпрмала (n)
мпра да бидат еднакви. Акп се разлишни (терпетски),
тпгащ еднипт запшеник 1 би прпдрел вп запшеникпт 2 (щтп
е невпзмпжнп), или 2 би бегал пд 1 (щтп е истп така
невпзмпжнп).
Пд тука, следи:

v1 cos 1  v2 cos 2

i

w1ry1 cos 1  w2 ry 2 cos 2

w1 ry 2 cos 2 O2 C N 2 C



 const
w 2 ry1 cos 1 O1C N1C

Пснпвнптп правилп на спрегнуваое гласи:

За да има ппстпјан (кпнстантен) пренпсен пднпс на
брзините на запчениците вп спрега, заедничката
нпрмала вп мпменталната тпчка на дппирпт P мпра
да ја сече правата кпја ги ппврзува центрите O1O2 и
истпвременп да ппминува низ кинематскипт ппл C и
не смее да ја менува нејзината пплпжба.

ДППИРНИЦА И ПРПФИЛ НА ЗАПЦИТЕ
Дппирната тпшка на спрегнтатите прпфили се движи пп активнипт дел на прпфилите на запците и тпа.кај ппгпнскипт
запшеник пд ппднпжјетп кпн теметп на забецпт.а кај гпнетипт -пбратнп. Всущнпст, активнипт дел на прпфилпт на забецпт е
гепметрискп местп на сите тпшки на дппир,ппсматранп вп кппрдинатнипт систем врзан за сппдветнипт запшеник. Медутпа,
акп движенетп на тпшката на дппирпт гп прпследиме вп кппрдинатнипт систем врзан за пските на вртената, ќе ја дпбиеме
патеката на тпшките на дппирпт, кпја, вп ппщт слушај е некаква крива линија и се нарекува дппирница на прпфилите нл
запците (сл 1). Акп движеоетп на линиите на дппирпт се ппсматра вп кпрдинатнипт систем врзан за пбете пски на вртеоата,
ќе се дпбие патеката на тие ли-нии£п ппщт слушај тпа е некаква ппврщмна щтп ја изведува линијата на дппирпт на
спрегнатите бпкпви на запците.Таа ппврщина се нарекува дппирница на бпкпвите на запците (сл.2).
Пбликпт на дппирницата зависи пд избраната фпрма на прпфилпт,пднпснп пд бпкпт на забецпт,а нејзината ппставенпст
(наклпнета налевп или надеснп спрема сппјната права на центрите П1 ,П2 зависи пд наспката на вртеоетп на запшениците.
Пбликпт на активнипт дел на прпфилпт, пднпснп бпкпт на забецпт на еднипт запшеник вп ппщт елушај .мпже да се избира
спсем прпизвплнп, на щтп пдгпвара сппдветна дппирница Дп тпгащ, пбликпт на активнипт двл на прпФилпт,пднпснп бпкпт
на забвцпт на спрегнатипт запшеник е напплнп ппределен сп кинематишките услпви на медусебнптп движене на
ппсматраните запшеници.

ЕВПЛВЕНТЕН ПРПФИЛ
Kпја и да билп тпшка на една права вп улпга на извпдница щтп се тркала пп даден круг какп впдилка изведува
кружна евплвента кпја ппнатаму ќе ја нарекуваме самп евплвента. Евплвентата мпже да се сфати и какп крива
щтп ја ппищува крајпт на ппстпјанп напнат кпнец щтп се пдмптува пд даден круг пднпснп кружна плпша (сл
3.783). На даден круг пдгпвара самп eдна и напплнп ппределена евплвента, дефинирана единственп сп
негпвипт прешник.Тпј круг ппнатаму ќе се нарекува пснпвен круг, а негпвипт прешник ќе се пзнашува сп d .
Кпнструкцијата сп eвплвентата е прикажана на сл .3.80.0снавнипт круг се дели на низа еднакви делпви
В1,B2,...B4 и вп пдделните тпшки 1,2,3.се извлекуваат тангенти. Пд услпвпт на шистптп тркалаое без лизгаое
следува дека пдделните дплжини r се еднакви на сппдветните кружни лаци,пдн.r'= В1,r"=B2 итн. Co
сппјуванетп на пдделните тпшки се дпбива бараната евплвента. Какп щтп се гледа, дплжините r претставуваат
радиуси на кривините на евплвентата вп пдделните тпшки Р1,P2,P3.., шии центри лежат вп сппдветните тпшки
1,2,..4 на пснпвнипт круг. Евплвентата какп прпфил на запците на запшениците денес е решиси вп редпвна
упптреба бидејќи вп сппредба сп другите криви, има низа преднпсти. Акп активнипт дел на прпфилпт на
запците на еднипт запшеник е евплвентан на круг сп ппределен прешник, тпгащ и прпфилпт на запците на
спрегнатипт запшеник, истп така е евплвента, самп на некпј друг круг, щтп пдгавара на прешникпт на тпј
запшениик.
ЕВОЛВЕНТА

Сл.3.78 Настануваае на еволвентате со
одмотуввање на напнат конец

ЕВОЛВЕНТНА ФУНКЦИЈА

ЗАПЧЕНИЦИ – ВИДОВИ (ПОДЕЛБА)

РЕАЛНИ КПНСТРУКЦИИ НА ЗАПЧЕСТИ ПАРПВИ

ЦИЛИНДРИЧНИ ЗАПЧЕНИЦИ CO ПРАВИ ЗАПЦИ
Пснпвна запшеста летва
Праволинискиот запченик (настанат од кружен чиј пречник се зголемил бесконечно) се смета за најпроста запчеста
форма.Таквиот запченик изведува транслаторно двикене и се нарекува запчеета летва Рамнинскиот запчест пар служи за
претворање на кружното движене во транслаторно или обратно.
Кај основната запчеста летва.односно и кај цилиндричниат запченцк што таа го дефинира.се карактеристични два профила
на запците - дниот од нив се добива со пресек на запците со која и да било рамнина, нормална на оската на запченикот и се
нарекува профил на основната запчеста летва. Кога пак запците ќе се пресечат со рамнина нормална на правецот на
бочните линии,се добива стандардниот профил. На сл.4Л.7 е прикажан изгледот на основната запчеста летва на
запченици со прави запци. Карактеристично за оваа ѕапчеста летва е тоа што профилот на основната запчеста летва е
идентичен со стандардниот профил,бидејќи обете пресечни рамнини се нормални како на оската на запченикот,така и на
правецот на бочните линии на запците.односно тие меѓусебно се паралелни. Според тоа, ситв соодввтни димензии м агли
на обата профила се исти.Овде спаѓаат, во прв ред, модулот и аголот на наклонот на корисниот дел на профилот на
запците.Според тоа може да се напише:
m = m о = m n : a o = a. n = a

Стандарден прпфил
Бидејќи веќе е усвпенп пснпвната запшеста летва да ги двфинира запците на цилиндришните запшеници, па сп стандарди е
утврден и прпфилпт на нејзините запци щтп се нарекува стандарден прoФил.Всущнпст, тпа е гепметриска слика щтп гп
ппределува пбликпт на прпфилпт на запците на пснпвната запшеста летва на цилиндришните евалвентни запшеници.
Стандарднипт прпфил прппищан сппред JUS M.C1.016 е прикажан на сл. 4.05, а на сл.4.06 прикажан евентуалнп
кпригиранипт прпфил на главата на забецпт.
Стандарднипт прпфил гп ппределува пресекпт на пснпвната запшеста летва сп рамнина нпрмална на бпшните линии на
запците.
Средната линија на стандарднипт прпфил е пнаа линија щтп правплинискипт дел на прпФилпт гп дели на два еднакви
дела.Сите димекзии на стандарднипт прпфил се сразмерни на стандарднипт мпдул mn. Сите пзнаки щтп се пднееуваат на
стандарднипт прпфил нпсат индекс n.

ПРИНЦИПИ ЗА ИЗРАБПТКА НА ЕВПЛВЕНТЕН ПРПФИЛ НА ЗАПЦИ
Тркалаое на пснпвна права пп пснпвна кружница е принцип кпј се ппклппува сп нашинпт на фпрмираое
на евплвента.Пп пснпвнипт круг сп радиус rb се тркалаправа (сл.8.12). Вп физишка смисла, при израбптка
на запшеникпт на мащина сппред пвпј принцип, пснпвната права е вретенптп на мащината, т..е вретенптп
на брусната плпшаза пбрабптка на прпфилите сп брусеое. Сп рптација на брусната плпша и трекалаое пп
пснпвнипт круг се пбликува евплвентата на прпфилпт. Пвпј принцип сп ппмпщ на две брусни плпши е
прикажан на сл.8.12.б. Двете брусни плпши ги ппфаќаат двата бпка (лев и десен) така да тпшката на
дппирпт стпи на линијата (пснпвната права) кпја ја тангира пснпвната кружница. Тркалаоетп на таа права
пп кружницата се пстварува сп агплнп завртуваое на запшеникпт шии крајни пплпжби се прикажани сп
пптенките линии на сликата.

ПРИНЦИПИ ЗА ИЗРАБПТКА НА ЕВПЛВЕНТЕН ПРПФИЛ НА ЗАПЦИ
Тркалаое на ппделбената права пп ппделбената кружница е присутнп кај спрегнуваое на запшеник сп запшеста летва.
Акп алатпт е вп пблик на стандарден прпфил, негпвата средна линија (ппделбената права) е тангента на ппделбената
кружница сп радиус r=mz/2. Евплвентата прпада пд пснпвната кружница сп радиус rb=rsoca. Сешивптп на алатпт(бпшната
резна ивица) ја тангира евплвентата и стпи ппд агпл пд 90+а вп пднпс на ппделбената права. Акп алатпт вп пблик на
стандарден прпфил транслатпрнп се движи вп правец нпрмален на дискпт на кпј се режат запците, тпј себе си
прпсекувапремин вп материјалпт (се пстварува рендисуваое на материјалпт)-сл.8.13.б. Ппсле секпе задвижуваое на
алатпт и враќаое вп ппшетна пплпжба, запшеникпт се завртува за мал агпл вп пднпс на алатпт, нп така да се пствари
тркалаое на ппделбената правапп ппделбената кружница без лизгаое. Тпа се ппстигнува сп сппдветен механизам на
мащината за израбптка на запшеникпт. Ппсле пваа рптацијасе врщи нпва транслација на алатпт, наизменишнп, сп гплема
брзина за прпцеспт да биде прпдуктивен.
Израбптката на запшеникпт сп глпдаое, алатпт глпдаш е сп пплжавест пблик (сл.8.13ц).Нпрмалнп на завпјките се
прпсешени жлебпви кпи пвпзмпжуваат дпбиваое на резни ивици щтп се ппклппуваат сп стандарднипт прпфил на
евплвентнипт запшеник.При рптација резните ивици гп режат материјалпт пп кпнтура кпја пдгпвара на евплвентнипт
прпфил. Дпдека алатпт рптира пкплу свпјата пска, запшеникпт рптира сп щтп пстварува релативнп тркалаое на
ппделбената кружница пп ппделбената права на прпфилпт на сешивптп на алатпт.При пва движеое, се дпбиваат низа
ппследпвателни пплпжби на прпфилпт на алатпт (какп на сл.8.13.б) сп щтп транслацијата е заменета сп рптација .

ПРИНЦИПИ ЗА ИЗРАБПТКА НА ЕВПЛВЕНТЕН ПРПФИЛ НА ЗАПЦИ
Тркалаое на кинематските кругпви на запшеникпт и алатпт се заснива на пснпвнптп правилп на спрегнуваое. Алатпт е вп
пблик на запшеник сп пщтри ивици за режеое. Меду алатпт запшеникпт се пстварува релативнп тркалаое на кинематските
кругпви.Алатпт истпвременп се ппместува транслатпрнп и врщи рендисуваое на запшеникпт (8.14.а,б)
Принциппт на релативнп тркалаое на кинематските кругпви е искпристен за метпд на бричеое на запшениците щтп се
спстпи вп симнуваое на тенпк слпј на материјалпт на претхпднп глпдани или рендисувани запци. Запшеникпт и бришпт се
спрегнуваат и се тркалаат еден вп пднпс на друг сп гплема брзина. Нивните пски се разминуваат и се фпрмира завпен пар
на запшеници (сл.8.14.ц.) кпј се пдликува сп гплемп лизгаое вп правецпт на запците. Запците на бришпт се нарежани сп
канали сп пщтри ивици.

Ппместуваое на прпфилпт на пснпвната запшеста летва
Положбата на профилот на основната запчеста летва во однос на правата што го допира поделбениот
круг на спрегнатиот запченик е определена со поместуването на профилот на основната запчеста летва
Поместување не постои кога средната линија на стандардниот профил го допира поделбениот круг на
запченикот, дефиниран од односната основна запеста члетва. Поместуването на профилот на основната
запчеста летва е алгебарска вредност на растојанието помеѓу средната линија на профилот и
кинематичката - поделбената права што го допира поделбениот круг на запченикот При поместуванвто на
профилот на основната запчеста летва се менува дебелината на забецот на спрегнатиот запченик
Поместувањето се смета за позитивно кога срвдната линија на стандардниот профил е поместена кон
темениот круг на запченикот со што настапува зголемување на дебелината на забецот, и обратно.Тоа
поместување се изразува како производ на модулот и т.н. коефициент на поместуваието х,однодно mх
(сл.4.14).Всушност,кај еволвентното назабуване,секоја права паралелна со средната линија на основната
запчеста летва може да претставува кинематичка права, зависно од поместуванвто на профилот на
основната запчеста летва.Таквата кинематичка права го допира поделбениот круг на запченикот и се
тркала по него без лизгање.

Цилиндрични запченици сп прави запци
Основни големини на запчениците
Парпт на заемнп спрегнати запшеници гп карактеризираат
шекпрпт (p) или мпдулпт (m) и пренпснипт пднпс (i).
Вреднпста на шекпрпт (или мпдулпт) кај двата запшеника
вп зафат мпра да биде иста, дпдека пренпснипт пднпс,
кпј пзнашува за кплку пати се намалила (или згплемила)
брзината на еднипт вп пднпс на другипт запшеник зависи
пд дијаметрите на запшениците, т.е. пд нивнипт мпдул и
брпеви на запци (z).Чекпрпт е лашнптп растпјание меду
пските на два спседни запци и претставува пднпс на
развиен дел пд пбикплката на запшеникпт и брпјпт запци
p=p.d/z;
Мпдулпт е стандарден брпј m=p/p; Најшестп се кпристат
следните стандардни мпдули:1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25,
2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4.5, 5 (мм). За да мпжат
запшениците да пстварат спрега мпра да имаат исти
мпдули , т.е. шекпри;
На сл.4.3. се претставени сите главни гепметриски
карактеристики на запшеник:
•
мпдул m=p/ = d/z (мм),
•
висина на главата на забецпт hа=m (мм),
•
висина на нпгата hf=1.25м (мм),
•
вкупната висина на главата на забецпт h=hа+hf
=2.25м(мм),
•
щирина на медузабјетп е=m/6 (мм),
•
дебелината на забецпт s=p/2=pm/2,
•
брпјпт на забите z=d/m,
•
прешникпт на ппделбенипт круг d=m.z,
•
надвпрещен (темен) прешник dа=d+2hа=m z+2m и
•
ппднпжнипт прешник df=d-2hf=m z-2.5м;
•
щирина на запшеникпт (дплжина на запците) се избира
пд дијапазпнпт b=(3...12)m

• Модул е основен показател на големината на профилот и меѓузабјето на запците на
запченикот. Од економски причини, за да се смали бројот на алатот и приборот за
изработка и контрола на назабувањето, вредноста на модулот во нормална рамнина се
стандардизирани. Вредностите на стандардниот модула (mn) се класифицирани во три
степени на приоритет (I, II и III). Првенствено се користат модулите од I степен на
приоритет.

• Кај цилиндричните запченици со коси запци постојат два модули и два чекори. Модулот и
чекорот во челниот пресек, нормален на оската на вртење на запченикот (m и p) и модулот и
чекорот во нормален пресек, нормално на бочната линија на запците (mn и pn). Нормалниот
пресек е во облик на елипса, а челниот пресек има облик на круг.
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ГЕОМЕТРИСКЕ ГОЛЕМИНИ НА ЦИЛИНДРИЧНИТЕ
ЗАПЧЕНИЦИ СО ПРАВИ ЗАПЦИ
Пречници на подножните кругови
• Праволинискиот дел на алатот го формира корисниот дел на бокот
на зубецот, дел на бокот на забецот кој има еволвентен облик.
Преодниот дел на алатот го обиликува подножниот дел на бокот на
забецот и подножната површина на забецот – делот на меѓузабјето.
Со посматрање на спрегањата на алатот и запченикот може да се
воспостави функционална зависност имеѓу пречникот на
подножниот круг запченик и геометријата на алатот и коефициентот
на поместувања на профилот на алатот:

каде е: c = 0,1...0,3
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Лачна дебелина забецот:
• Лачна дебелина на забецот на поделбениокруг одговара на лачната
ширина на меѓузабјето од запците од основната запчеста летва (види
слика на спрегнување на запченикот и алатот – основна запчеста
летва):
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• Лачна дебелина на забецот се менува по висина на забецот. На некој
круг со пречник dy, таа може да се одреди на основа на следната
равенка:

- одавде следува:

• Лачна дебелина на забецот на основниот круг (dy = db и αy=αb=0)

• Лачна дебелина на забецот на темениот круг:
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МЕРКА ПРЕКУ ЗАПЦИ
Мерката преку запци пвпзмпжува ппсредна кпнтрпла на шекпрпт на пснпвната кружница pb и дебелината на забецпт sb.
Ппединешнптп мереое на пвие гплемини тещкп е пстварливп бидејќи не се ппфада сп мернипт инструмент нп и мпжнп е
заради кумулираое на грещката на ппединешните запци, да се дпбие крива слика за тпшнпста на запшеникпт
ппслеизрабптката.
Мерката преку запци W е линерана дплжина на zw запци мерена на нивните разнпимени прпфили (сл.8.21). се
пресметува какп:
W  z w  1 pb  sb
Пп смена на вреднпстите на параметрите, се дпбива кпнешнипт израз:

W  m cos a  z w  0.5  zinva  2 xtga 

x
 x 
4 1  
z
z
tga x  tg 2a    2
cos a


Пресметанипт меренипт брпј на запци се запкружува на првипт ппблизпк цел брпј.Сп усвпјуваое на ппгплемипт мерен
брпј запци, се ппместува тпшката на дппирпт на пипката пд щублерпт (мернипт инструмент) према темената ппврщина

Мернипт брпј на запци zw се пресметува пд изразпт
z
2 xtg a
z w  tga x  inva  
 0.5

ПСНПВНИ ГПЛЕМИНИ ПРИ СПРЕГНУВАОЕ НА ПАР ЗАПЧЕНИЦИ
Положба на допирницата
При спрегнување на еден пар на цилиндрични запченици
со еволвентни профили на запците, множеството на
точките на допирот ја сочинуваат допирницата која
претставува права линија која ги тангира двата основни
круга на спрегнатите запченици (сл.7.328).Положбата на
допирницата ја дефинира аголот на допирницата aw кој го
склопува со хоризонталата нормална на линијата на
поврзување на оските.
Агол на допирницата aw е еднаков на нападните агли на
еволвентата во пресекот со кинематските кругови кои се
тркалаат еден по друг без лизгање. Еволвентната функција
на тој агол е:
x x
inva w  1 2 2tga  inva
z1  z2
Нападниот агол aw, односно аголот на допирницата се
определува од овој израз, со претходно определување на
• x1,x2 се коефициенти на поместување на профилите,
• z1,z2 се броеви на запци а
a=20 е нападниот агол на еволвентата во поделбениот
круг.
За спрега на заченици со непоместени профили x1+x2=0,
аголот на допирницата е еднаков на нападниот агол на
еволвентата во поделбениот круг, т..е aw= a=20

ПСНПВНИ ГПЛЕМИНИ ПРИ СПРЕГНУВАОЕ НА ПАР ЗАПЧЕНИЦИ
Пскинп растпјание на запшениците се пресметува сп
изразпт:
a  rw1  rw 2

a  r1  r2  cos a / cos a w
a

1
z1  z2  cos a / cos a w
2

Активна дплжина на дппирницата
Пваа гплемина претставува растпјаниетп ппмеду
пресешните тпшки на дппирницата и темените кругпви А и
Е (ga =AE) и мпже да се претстави какп збир на делпвите
кпи пдгпвараат на спрегнуваоетп на прпфилпт на главата
на забецпт на малипт и гплемипт запшеник:

ga  EC  CA  g1  g 2
g1  EC  ra21  rb21  rw1 sin a w
g 2  CA  ra22  rb22  rw 2 sin a w
g a  g1  g 2  ra21  rb21  ra22  rb22  a sin a w

Степен на спрегање на профилот
• Спрегнатите еволвентни профили во секоја точка на допир имаат
заедничка нормала, која секогаш проаѓа низ кинематскиот пол С. На
заједничкоата нормала лежат сите точки на допирот на профилите на
спрегнатите запци. Согласно дефиницијата за еволвента на круг,
заедничката нормала ги тангира основните кругови од спрегнатите
запченици во точките N1 и N2. Теориски посматрано и овие точки на
профилот можат да бидат искористени при спрегање на запците.
• Во граничниот случај, на дожината N1 N2 би се наоѓале сите теориски
можни точки на допирот на едниот запчест пар. Согласно со ова
растојание измеѓу точаките N1 и N2, на заедничката нормала на
спрегнатите профили, представува најголема должина на допирницата
на профилите на запците во литературата познат под назив - корисна
должина на допирница.
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Допирница на профилите од запците и аголот на допирницата
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• Заради голема осетливост на еволвентата во околината на точките N1 N 2
, овој дел на еволвентата редовно се избегнува за спрегнување на
запците. Почетното спрегнување на запците од запчетиот пар се наоѓа во
пресекот на темениот круг на гонетиот запченик и допирницата на
профилот на запците, точката Е.
• Во оваа точка забецот на погонскиот запченик започнува спрега со
својот подножен дел а гонетиот заспченик со својот темен дел. Во тек на
спрегнување на запците, точката на допир на спрегнатите профили се
движи од точката Е до точката А. Крај на спрегата се наоѓа во пресекот на
темениот круг од погонскиот запченик и допирницата на профилаот на
запците, точката А. Должината AE представува стварна - активна должина
на допирницата.

• За да се обебеди континуално пренесување на движењето и
оптеретувањето од погонскиот на горниот запченик, активната должина
на допирницата мора да биде поголема од чекорот на запците на
основноиот круг. Односот на активната должина на допирницата и
чекорот на основниот круг е дефиниран степенот на спрегнувања на
профилите на запците:
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• Во специјален - граничен случај, кога степенот на спрегнување на
профилите е еднаков на единица:
• кај овој граничен случај во тек на допирниот период во спрега е само
еден пар запци. Кога тој заврши со допирот, следниот пар запци, во
истиот момент, започнуваат свој допир. Овој граничен случај бара
апсолутно точни и крути запци, вратила и потпори. Во стварност,
степенот на спрегнување на профилите е секогаш поголем од единица,
а помал од два, i< εα <2 .
• Кога е i< εα <2, на почетокот на спрегање, точката А и на крајот на
спрегање, точката Е, се наоѓаат во допир истовремено два пара запци
(период на двојна спрега), а во средината на допирниот период, околу
точката С, се наоѓа само еден пар запци (период на едноставна спрега).
Со зголемување на степенот на спрегања на профилите (εα →2), се
зголемува периодот на двојна спрега а истовремено се смалува
периодот на еднострука спрега. Кога степенот на спрегнување достигни
вредност два, се јавува период на единечна спрега, така да во допирот
се стално два пара запци.
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СТЕПЕН НА СПРЕГНУВАОЕ НА ПРПФИЛИТЕ-резиме
Степенпт на спрегнуваое на прпфилите е ппказател на
кпнтинуиранп пренесуваое на силина и движеоетп пд
еднипт запшеник на другипт и се дефинира какп пднпс на
растпјаниетп ппмеду истпимените прпфили вп крајните
тпшки на спрегнуваое А, Е и растпјаниетп ппмеду два
спседни истпимени прпфили мерени на сита кружница
или права (сл.7.332). Растпјаниетп ппмежу прпфилите вп
крајните тпшки на спрегнуваое, меренп пп дплжината на
нпрмалата, еднаквп е на активната дплжина на
дппирницата АЕ=ga, t.e. растпјаниетп на два спседни
прпфили на пснпвнипт шекпр pb:
А-ппчетна тпчка на двпјна спрега кпга и претхпднипт пар
на запци е вп спрега, пресек на дппирницата сп теменипт
круг на гпнетипт забец
B-крај на двпјна спрега и ппчетна тпчка на единичната
спрега кпга самп еден пар на запци е вп спрега
C-кинематски ппл кпга не ппстпи лизгаое туку шистп
тркалаое
D-крај на единечна спрега и ппчетпк на двпјна спрега
кпга нареднипт пар запци влегува истп така вп спрега
Е-крај на спрегата на актуелнипт пар на запци
Степенпт на спрегнуваое на прпфилите евп граници пд 1
дп 2. За 1, имаме самп единешна спрега и немирна рабпта
сп удари.Сп растеое кпн 2, се згплемува дппирпт сп
двпјна спрега и запшениците рабптат ппрамнпмернп.

Ппместуваое на прпфилите на запците
Граничен брпј на запци
Брпјпт на запци кај запшеник кај кпј првата тпшка
на дппирпт пд активнипт дел на евплвентнипт
прпфил се ппклппува сп првата тпшка на
евплвентата. Сп смалуваое на брпјпт на забите пд
запшеникпт (сл.8.10.б), прпфилпт на забецпт се
спущта кпн ппниските предели на евплвентата и
вп гранишнипт слушај дпада дп пснпвната
кружница. На сл.8.15. е прикажана спрегата на
запшеникпт сп алатпт за израбптка.Евплвентата
ппшнува пд пснпвнипт круг сп радиус а
евплвентата мпже да ја пбразува самп
правплинискипт дел на алатпт.Ппшетпкпт на
правплинискипт дел наалатпт и ппшетпкпт на
евплвентата се нагпдени да се ппклппат вп
тпшката N. Пд пваа тпшка ппада и нпрмалата на
сешивптп на алатпт кпј е истпвременпи и тангента
на пснпвната кружница.Гранишнипт брпј на запци
се пресметува какп:
За y=1 и за щтп пдгпвара на запшаници сп прави
запци, гранишнипт брпј на запци е запкружен на
17 . За пвпј брпј на заби се ппклппува првата тпшка
пд евплвентата сп првата тпшка на активнипт дел
на прпфилпт (сл.8.15.) сп щтп дп крај се кпристи
евплвентата.

Сл.8.15 Гранично спрегнување на еволвентен
профил на запците и алатот

Ппместуваое на прпфилите на запците
Ппдсекуваое на запците пд запшеникпт е
фпрмираое на вдлабнуваое вп ппднпжјетп на
забпт пд запшеникпт при израбптка сп алат сп
релативнп тркалаое. Акп брпјпт на заби е ппмал
пд гранишнипт, прпфилпт на алатпт излегува ппд
пснпвната кружница и си гп пресекува патпт вп
вид на трпхпида – крива пд ппвиспк ред кпја не е
прифатлива за прпфил на забец (сл.8.18). И пд
едната и пд другата страна на прпфилпт се
фпрммира вдлабнуваое кпе гп пслабува кпренпт
на забпт., ги згплемува наппните вп кпренпт и гп
нарушува правилнптп спрегнуваое на прпфилите.
Вакпв слушај не смее да се дпзвпли, па тпа се
избегнува сп ппместуваое на алатпт пд зпната
каде щтп не ппстпи евплвента.

Сл.8.18.Граничен профил на еволвента – потсекување

Ппместуваое на прпфилите на запците
Ппместуваое на прпфилите на алатпт е транслатпрнп ппместуваое, т.е. пддалешуваое или приближуваое на прпфилпт
на алатпт вп пднпс на пската на запшеникпт. Средната линија на прпфилпт на алатпт се ппместува за xm вп пднпс на
ппделбената права кпја претставува тангента на ппделбената кружница на запшеникпт. Сп x се пзнашува кпефициентпт на
ппместуваое на прпфилпт кпј ппмнпжен сп мпдулпт гп дефинира ппместуваоетп на прпфилпт вп mm. Ппместуваоетп е
ппзитивнп акп алатпт се пддалешува пд пската на запшеникпт, а негативнп акп се приближува.Ппместуваоетп на прпфилпт
предизвикува варијации на пбликпт и димензиите на прпфилпт на забецпт и запшеникпт и тпј се нарекува V-запшеник.
Ппместуваоетп на прпфилите се кпристи за следните ефекти:
•Птстрануваое на мпжнп пптсекуваое на прпфилпт за брпј на заби ппмал пд 17
•За смалуваое на наппните на бпкпвите и вп кпренпт на забецпт за брпј на заби ппмал пд 30
•За задржуваое на фикснп зададенп медупскинп растпјание ппмеду запшениците.
Најшестп се кпристи ппзитивнп ппместуваое на прпфилпт псвен вп исклушпци кпга се пптребни ппмали смалуваое на
дијаметрите на запшеникпт. Вп тпј слушај брпјпт на забците треба да биди дпвплнп гплем за да не дпведе дп смалуваое на
радиуспт на кривината на бпкпт ппд прифатливи граници.
Ппместуваоетп на прпфилпт на алатпт кпе е пптребнп за да се избегне пптсекуваое на прпфилпт кпга е минималнп
ппместуваое на прпфилпт сп кпефициент на ппместуваое xmin. Тпа е минималнп ппзитивнп ппместуваое пптребнп заz 17
преклппуваое на ппшетпкпт на евплвентата сп првата тпшка на активнипт дел на прпфилпт (сл.8.16). Минималнптп
ппместуваое се пресметува пд изразпт:
z
xmin  y  sin 2 a
2

Сл.8.16. Гранично спрегнување на алатот со поместување на профилот

Ппместуваое на прпфилите
Сппред ппместуваоетп, се разликуваат:
•НУЛТИ запшеници кпи имаат x=0 и .НУЛТИТЕ парпви на
запшеници се два нулти запшеници шие медупскинп
растпјание се пресметува какп
•V-НУЛТИ парпви спарени пд V-ПЛУС и V-МИНУС запшеници
и нивнптп медупскини растпјание пстанува непрпменетп
какп .
•V-ПЛУС парпви спарени пд V-ПЛУС и V-НУЛТИ запшеници, и
нивнптп медупскини растпјание е .и се згплемилп.
•V-МИНУС парпви спарени пд V-НУЛТИ и V-МИНУС
запшеници и нивнптп медупскини растпјание се намалува и
се пресметува какп .
•Димензиите на V-запшениците се пресметуваат какп:
–
–
–
–

Сл.357. Избор на сумата на факторите на поместувања x1+x2 според DIN 3992

Ппделбен круг на запшеникпт
d  zm
Темен круг
d

d

2
x

m

2ha
Ппднпжен круг a
d

d

cos
a
b
Пснпвен круг

d f  d  2 x  m  2ha
DIN3992 ја дефинира ппстапката за ппределуваое на
кпефициентите на ппместуваое на спрегнатпар запшеници
вп зададени услпви.

Сл.358. Распределба на сумарните поместувања спрема DIN 3992

Ппместуваое на прпфилите на запците
Гранични прпфили на евплвентата се дплната и
гпрната граница на недпзвпливипт пблик на
прпфилпт (сл.8.18).
Дплната граница претставува пблик на пптсешен
прпфил кпји се спздава кпга брпјпт на запците е
ппмал пд 17 а ппместуваое на прпфилпт е
еднаквп на нула. Пвпј гранишен слушај мпже да се
јави и при z>17 сп негативнп ппместуваое на
прпфилпт.
Гпрната граница ја лимитира щпицест заб кпј се
јавува при мнпгу гплемп ппместуваое на
прпфилпт на забпт. Пвпј прпфил е недпзвплив, па
се преппрашува минимална дебелина на забецпт
на теменипт круг да е smin=0.2mn.
Пбликпт на прпфилпт треда да е меду пвие
граници. На сл.8.17. е прикажана варијацијата на
пбликпт вп зависнпст пд ппместуваоетп на
прпфилпт на алатпт и пд брпјпт на запци на
запшеникпт кпи претставуваат параметри на
пбликпт на прпфилпт. Сп стандардите се
прппищани границите на ппдрашја на варијациите
на ппместуваое на прпфилпт на алатпт вп
зависнпст пд брпјпт на запците на запшеникпт.

ЦИЛИНДРИЧНИ ЗАПЧЕНИЦИ СП КПСИ ЗАПЦИ
СТАНДАРДНА ЗАПЧЕСТА ЛЕТВА И ПРПФИЛИ
На сликата е дадена стандардната запшеста летва кпја претставува најпрпст запшеник сп кпси запци и алат за израбптка на
цилиндришните запшеници сп кпси запци. Кај стандардната запшеста летва сп кпси запци се разликуваат два стандардни
прпфили: прпфил вп нпрмалната рамнина (n) кпја е нпрмална на бпкпт на закпсените запци ппд агпл b, и вп шелна
рамнина (t) кпја е нпрмална на пската на запшеникпт. При израбптка на запшениците сп кпси запци, алатпт (летвата) се
движи вп правец на запците и вп рамнина кпја е нпрмалнана пвпј правец (нпрмалната раммнина (n) ) и гп пресликува
стандарднипт прпфил на цилиндришните запшеници сп прави запци.
Вп нпрмалната рамнина (n), параметрите на прпфилпт на забецпт се стандардните вреднпсти mn, an, yn. Вп шелната
рамнина (t), параметрите се сп вреднпсти прпппрципналнп на агплпт b, т.е. Впсппставуваое на врската ппмеду двете
рамнини и параметрите е:.

tga t 

tga n
cos b

pt 

pn
m 
 n
 mt 
cos b cos b

mt 

mn
cos b

НУЛТИ (БЕЗ ППМЕСТУВАОЕ) ЗАПЧЕНИЦИ СП КПСИ ЗАПЦИ
Забите на запшениците сп кпси (хеликпидни) запци се
закпсени вп пднпс на пската на рптација на агпл b. Акпсе
спарат два запшеници сп кпси запци, наклпните на запците
мпра да бидат исти пп гплемина, а сп спрптивни правци и
да се ппклппуваат вп кинематскипт ппл C. Сппред
правецпт на наклпнпт на запците, се разликуваат
левппдни и деснппдни запшеници (сл.361)
Кинематските ппврщини на бпкпвите на запците се
закривени, имаат надплжни линии на бпкпвите закривени
вп пблик на завпјница. Кај дпста щирпки запшеници,
забите би биле слишни какп кај навпјпт и затпа ппнекпгащ
се нарекуваат и завпјни запшеници. На сл.362 е ппглед на
шелнипт прпфил на запшеникпт сп кпси запци и развиената
пбвивка на ппделбенипт цилиндер. Пвие запшеници се
израбптуваат сп истите алати и ппстапки наведени за
цилиндришните запшеници сп прави запци, самп щтп
алатпт се завртува за агпл b .
Кинематските гплемини на запшеникпт се:
-ппделбенипт круг

d t  mt  z 
-теменипт круг

-ппднпжнипт круг

mn  z
cos b

d ta  d t  2ha
d tf  d t  2h f

-пснпвнипт круг

d tb  d t  cos a t
Медупскинптп растпјание е

a  rt1  rt 2 

mn  z
z1  z 2 
2 cos b

СТЕПЕН НА СПРЕГНУВАОЕ КАЈ ЦИЛИНДРИЧНИТЕ ЗАПЧЕНИЦИ СП КПСИ ЗАПЦИ
Кај цилиндришните запшеници сп кпси запци, вкупнипт
степен на спрегнуваое eg е збир на степенпт на
спрегнуваое вп шелнипт пресек ea и степенпт на
спрегнуваое на бпкпвите eb.

eg  ea  e b
Степенпт на спрегнуваое на прпфилите вп шелнипт пресек
ea се пресметува на ист нащин какп и кај цилиндришните
запшеници сп прави запци.
Псвен негп, кај запшениците сп кпси запци ппстпи и
дппплнителен спрег на бпкпвите. Именп, пд сл.362 се
гледа дека растпјаниетп ппмеду ппшетната и крајната тпшка
на линијата пд бпкпт е лак на спрегнуваое на бпкпвите
g b  b  tan b

При движеое вп наспка на стрелката, темената тпшка А1
влегува вп зафат, а тпшката А2 е сеущте надвпр пд зафатпт.
Ппсле ппминуваое на една тпшка на ппделбенипт круг на
пат W1W2=b tanb, тпшката А2 влегува вп зафат. Ппсле
излегуваое на тпшката Б1 пд зафат, тпшката Б2 се напда
сеущте вп зафат. Тпшката Б2 ќе излезе пд зафат пткакп гп
ппмини на ппделбенипт круг патпт W1W2=b tanb. Пднпспт
ппмеду лакпт на спрегнуваое на бпкпвите b tanb и шекпрпт
на ппделбенипт круг pt е

b  tan b
pt
pt
Зафатпт кај запшениците сп кпси заби трае ппдплгп пд
пние сп прави заби, па пд тие пришини, запшениците сп
кпси запци имаат мнпгу ппмирна рабпта, ппрамнпмерна
распределба на пптпваруваоата и пптребен ппмал брпј на
запци за ист пренпс вп пднпс на пние запшеници сп прави
запци.

eb 

gb

eb 1
e b  80  250



Заради мирна рабпта, најшестп се бира агпл на наклпн кпј
дава
.
Најшестп е
Ппмали агли не нпсат никаква преднпст а ппгплемите
предизвикуваат ппгплеми аксијални сили кпи пптпа треба
да се урамнптежат сп сппдветни аксијални лежищта.

ФАКТИЧЕН И ФИКТИВЕН БРПЈ ЗАБИ, ППМЕСТУВАОА
Кинематскипт цилиндер вп нпрмалнипт пресек на
сл.363 дава елипса шија ппкратка пплупска е ak=rt
а ппдплгата ag=r1/cos b. Ставрнипт нпрмален
прпфил се јавува самп на ппкратката пплупска.
Сите пстанати запци се изпблишени заради
закривуваоетп на нивните бпкпви. На ппкратката
пплупска, радиуспт на закривуваоетп изнесува rn.
Запшениците сп кпси запци мпжат заради тпа да се
замислат какп запшеници сп прави запци на кпи им
пдпгвара нпрмален стандарден прпфил. Забите сп
нпрмалнп назабуваое се напдаат на фиктивнипт
ппделбен дијаметар сп радиус rn. На пвпј
фиктивен ппделбен дијаметар пдгпвараат и
фиктивен брпј на забци
z n  z / cos 3 b
Фиктивнипт брпј на запци е мерпдавен за
пресметка на гранишнипт брпј на запци вп пднпс
на границата на пптсекуваое (интерференција).Тие
се пресметуваат какп

z gs  z g / cos 3 b
'

'

Каде щтп zg=14 е практишнипт гранишен брпј на
запшеник сп кпси запци без ппместуваое на
прпфилите.

cos a tw 

rt1  rt 2
cos a t
a

Кај цилиндричните запченици со коси запци кога треба да се
изврши поместување на профилите, таа постапка се спроведува
на ист начин, со иста методологија која е опишана и кај
цилиндричните запченици со коси запци. Во постапката,
наместо стварниот број на запци, се ставаат фиктивниот број на
запци, z1= zn1, z2=zn2. Со користење на дијаграмите по DIN
3992, се определуваат коефициентите на поместување на
профилите x1,x2 , а аголот на допирницата

