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МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 2
- ПРЕНОСНИЦИ -

РАЗОРУВАЊА НА ПОДНОЖЈЕТО И БОКОВИТЕ НА ЗАПЦИТЕ
• Носивоста на запчестите преносници е ограничена со волуменски и
површински разорувања на запците. Волуменското разорување се
манифесира со лом на забецот, додека површинското разорување се
манифестира со абање и површинско разорување заради замор - pitting.
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Ломот на запците може да биде насилен - статички или постепен –
заморен.
• Статички лом се јавува при непредвидени појави на големи ударни
оптеретувања, кои со пресметка не можат да се опфатат: паѓање на
туѓ предмет или скршени делови на врвови на запци во спрега на
истите.
• Заморен лом се јавува под
дејство на периодично
променливог оптеретување,
Поттикнато од влијанието на
Концентрацијата на напони.
Положабата наповршината на
Ломот на забецот во однос на бок
на забецот е прикажан на
слицката (кај цилиндрични
запчаници со прави а) и
со коси запци б).
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• Абењето на боковите на запците е последица на допир на боковите на
спрегнатите забци кои лизгаат еден по друг. Ова абење може да биде :
брусно, лизгачко и абење со заедување - scoring.
• Брусно абење предизвикуваат ситни честици на метал кои се наоѓаат
на активните делови на боковите од забците, останати при брусење на
запците или доведени со мазивото. Ова абење се манифестира со појава
на гребнатини во правец на лизгање на боковите на запците.
Гребнатините се најдлабоки на врвот и во подножјето на запците, а
најплитки се на кинематската линија.
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• Лизгачко абење е стално присутно кај бокови на зубците а е
последица на силите на триења кои секогаш ја пратат спрегата на
забците. Се манифестираат со појава на истрошенос на боковите на
забците.
• Абење со зајадување е условено дејствување на големи
површински притисоци, со брзината на лизгање и губитокот на
маслен филм. Во вакви услови на работа, со губење на маслен
филм се јавува суво триење а со тоа и сили на триење со голем
интезитет, кои предизвикуваат нагло зголемувње на температурата,
локално загревање и заварување на делови од спрегнатите бокови
на запците, што се манифестира со зајадување – кинење на делови
од материјалот од самите бокови на запците.
• Површинско разорување заради замор - pitting, е последица на
големи контактни притисоци, присуство на мазиво на боковите на
забците, тркалање и лизгања на допирните површини, а се
манифестира со појава на мали дупчиња на активните површини на
боковите на запците под кинематската површина.
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ПРЕСМЕТКИ НА ЗАПЧЕНИЦИТЕ
Запчениците имаат два основни параметри:
•
Број на запците z
•
Модулот на запченикот m(mm)
Бројот на запците се пресметува од кинематските услови, т.е. потребниот преносен однос на запчестиот пар,
ограничувањата на профилите и сл., додека пресметката на модулот се одвива со соодветна
процедура која завршува со избор на стандарден модул m(mm) кој ќе ги задоволи сите јакосни услови
во дефинираните работни оптоварувања.
Процедурата на пресметката се состои од следните чекори:
1.
Дефинирање на меродавните оптоварувања на запците и нивна распределба во однос на потребната
силина P(KW) Што треба запчестиот пар да ја пренесе
2.
Избор на материјал за запченикот со критичните напони (граници) на свиткување во коренот на
забецот и критичните напони на бокот на забецот
3.
Определување на потребниот минимален модул m на запченикот по однос на напоните на површински
притисок на бокот на забецот
4.
Определување на потребниот минимален модул m на запченикот по однос на напоните на свиткување
во коренот на забецот
5.
Избор на стандарден модул – прв поголем стандарден модул во однос на пресметаните модули по
двата критериуми во чекорите 3,4
6.
Проверка на степенот на сигурност по однос на можно разорување на бокот на забецот со димензиите
кои произлегуваат од усвоениот стандарден модул
7.
Проверка на степенот на сигурност по однос на можно кинење на коренот на забецот со димензиите
кои произлегуваат од усвоениот стандарден модул
8.
Конструктивно обликување на запченикот

ПРЕСМЕТКИ НА ЗАПЧЕНИЦИТЕ:
1. Дефинирање на номиналните и меродавните оптоварувања
Номинални оптоварувања
Анализата на оптоварувањето е спроведена на цилиндричен запченик со коси запци бидејќи
запчениците со прави запци се специјален случај кога аголот на наклон на запците е b=0.
Во пресметките, како познати влезни податоци секогаш се силината (снагата) P(KW) која треба
да ја пренесе запчестиот пар, и бројот на вртежи на помалиот запченик n1 (sec-1) во парот кој
секогаш е пооптоварен во однос на гонетиот.
Од тие податоци, се пресметува вртежниот момент T(Nmm) кој се пренесува од малиот на
големиот запченик:
T  159155

P
( Nmm)
n

Периферната сила Ft на забецот од запченикот со поделбен круг d1 e во правец нормален на
оската која ги поврзува центрите на ротација O1O2, во насока на ротација на погонскиот
запченик и е:
Ft 

2T1 2T2

(N )
d1
d2

Радијалната сила е во правец на оската на поврзување на центрите на ротација на запчениците
и насока кон нив, т.е. се обидуваат да ги раздвојат зафатот на запчениците и се:
Fr  Ft  tg n / cos b ( N )

Аксијалната сила е во правец паралелен на оските на ротација а во насока во зависност од
наклонот на бокот на забецот и е:
Fa  Ft  tgb (N )

Меродавни оптоварувања на забецот во спрега
Во стварност, заради дејствување на
најразлични променливи параметри во
спрегата, меродавните оптоварувања се
корегирани
номинални
оптоварувања
опфатени со горните изрази.
1.За пресметка по однос на свиткување во
коренот на забецот, меродавните сили се:
Wt  Ft  K A  K V  K F  K Fb
Wr  Wt  tg n / cos b
Wa  Wt  tgb

2.За пресметка по однос на разорување на
бокот на забецот, меродавните сили се:
Wt  Ft  K A  K V  K H  K Hb
Wr  Wt  tg n / cos b
Wa  Wt  tgb

КА- погонски фактор на надворешни динамички сили
КV-фактор на внатрешните динамички сили
КH,КF -фактори на распределба на
оптоварувањето по висина на бокот на профилот и
коренот на профилот
КHb,КFb -фактори на распределба на
оптоварувањето по должина на бокот на забецот и
влијание на коренот на профилот

КА- погонски фактор на надворешни динамички сили
КА- погонскиот фактор на надворешни
динамички сили го опфаќа влијанието на
условите на работа на преносникот во кој што
е вграден запченикот. Во тие услови,
режимот на работа создава променливост на
вртежниот момент Т на работната и
погонската машина. Тие промени создаваат
можни преоптоварувања, удари,
како и
можности на работа на машината со
непотполно искористување на расположивата
(инсталираната) снага на погонскиот агрегат.
Вредноста на овој фактор кој ги опфаќа
претпоставките за можни преоптоварувања
на машината и составните склопови зависи
од видот на погонската и работната машина.
За некои карактеристични примери, дадени
се вредностите во дијаграмскиот приказ на
сликата.

КV-фактор на внатрешните динамички сили

Во спрегнувањето на еден запчест пар се јавуваат
внатрешни динамички сили како полседица на низа
отстапувања на обликот и димензиите на профилите
на запците.
а) Еластичните деформации w на забите во спрега
предизвикуваат заостанување на гонетиот запченик
во однос на погонскиот за аго d и промена на
спрежните чекори (сл.8.34.а) и наместо контакт во
точката А, тој се случува во точката А’. Се јавуваат
сили на судар Fs кои зависат од големината на
еластичната деформација и брзината на ротација на
запченикот, како и од можните одстапувања од
геометријата на запците, т.е. рапавостите кои го
променуваат отстапувањето w во w’ (сл.8.34.б).
Отстапувањето на геометријата го зголемува
интензитетот на инерцијалните сили, па промената
на факторот на внатрешните динамички сили

KV  ( Ft )din /( Ft ) stat
Во зависност од фреквенцијата на спрегнување на
запченикот f=nz/60 е даден на сл.8.35.Се издвојуваат
три подрачја: подкритично, критично и надкритично.

Избор на динамичкиот фактор KV

Динамичкиот фактор
го
опфаќа
влијанието
на
отстапувањето на процесот
на спрегнување на забците
во однос на тероетскиот
процес на спрегнување.
Отстапувањето се должи на
низата влијателни појави
кои
ги
зголемуваат
интензитетите
на
внатрешните
динамичи
сили кои се појавуваат од
опишаните несовршености
на спрегата. Изборот на
факторот се врши од
дијаграмскиот приказ на
сликата.

КH,КF -фактори на распределба на оптоварувањето по висина на
бокот на профилот и коренот на профилот
Распределбата на оптоварувањето на парот на запци кои се во спрега се остварува сразмерно на крутостите на запците во
моменталната точка на допир. Ако е c1 крутост на запците на првиот пар на запци во спрега, а c2 на вториот пар кој навлегува во
спрега, , коефициентите на распределба насилите се
  c / c c
  c / c c
I

I1



I

II



II

II



I

II



Fn   I Fn   II Fn
А вкупната нормална сила во спрега е
Во текот на спрегнувањето, точките на допирот се менуваат, а сот оа се менуваат и крутостите и големините на силите на еден пар на
запци во спрега. За запчестите парови без отстапување на геометријата, коефициентите на распределба на силите  I ,  II, се менуваат
во границите од 0.4-0.6 со тоа што нивниот збир е еднаков на единица (сл.8.36.а).На допирот AB и DE нормалната сила се
распределува на двата спрегнати пара запци (двојна спрега), додека на допирот во делот на допирницата (профилот) BD силата ја
прима само актуелниот единечен пар запци во спрега (единечна спрега).
Ако спрегнатиот запчест пар има разлика во спрегнатите чекори (сл.8.36б), на едниот дел AB оптоварувањето се зголемува, додека на
делот DE се смалува. При големи отстапувања во чекорот, смалувањето може да дојде до нула, па имаме само еден оптоварен пар
на запци.
Кај запчениците со коси запци (сл.8.37), распределбата дополнително се одвива и по допирните линии кои стојат косо во однос на
бокот. Таму распределбата е доста поповолна во однос на оние со правви запци.

Распределба на оптоварувањето по должина на забецот
Распределбата на оптоварувањата по должината на забот кој се наоѓа во спрега е нерамномерна зарадизарди отстапувањето на
паралелност на бочните линии на запците и нееднаквата крутост во сите точки на допирот. Отстапувањето на паралелноста е
последица на грешката при изработка на запченикот fma и отстапувањето заради еластичната деформација на вратилото и
запченикот fsh. Овие отстапувања се прикажани на сл.8.38.а, додека на сл.8.38.б е прикажано отстапувањето fb од неприлагоденост
на запците во почеток на работа.
На сл.8.39а е прикажана распределбата на оптоварувањето по бокот после разработка на запците, додека на сл.8.39б. Е варијанта на
покрути запци кога распределбата е само на еден контактен дел на запците во однос на целата должина b.
Нерамномерната распределба е опфатена со коефициентите на нерамномерност KHa на бокот на запците, и KFa во коренот на
забецот.

Избор на КH,КF
-факторите

2, Материјали за изработка на запчаници
• Во зависност од работните услови во поглед на: оптоварување,
брзине, бука, вибрации, потоа барања во поглед на: големина на
серијата, начинот на изработка, степенота на надежност во работа, цена
на коштање и други околности, за изработка на запчаниците се
применуваат голем број различни материјали. Се применуваат метални
и неметални материјали. Први запци на запчаник се направени од дрво
(слика). Денес како неметални материјал се повеќе се применуваат
разни врсти на пластични материјали. Со нивна примена се постигнува:
мирна работа на запчестиот пар, лесна конструкција и пониска
производна цена.
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• Во однос на неметалните материјали, спектарот на метални материјали
е многу поголем: сив лив, челичен лив, надуларен лив, обични
конструкциони челици, челици за подобрување и легирани челици за
цементација и нитрирање, како и алуминиумски легури.
• При избор на материјал за запчастиот пар треба да се има во предвид
дека запците на малиот запченик, заради поголем број на вртежи
(поголем број промени на оптеретувања) е во понеповолна положба од
аспект на волуменско и површинско разорување во однос на запците на
големиот (спрегнатиот) запченик. Заради тоа, за изработка на малиот
запченик обично се користи поквалитетен материјал.

• За да се олесни и забрза разработувањето на боковите на запците на
спрегнатите запченици, тврдината на боковите на забците од малиот
запченик е потребно да биде поголема(око 10%) од тврдината на
боковите на забците од големиот запченик.
• Зупци зупчаника треба да имају велику тврдоћу како би издржали
велике контактне напоне и велику жилавост да би били отпорни на
велика динамичка оптерећења. Да би се ови услови обезбедили
примењује се термичка и термохемијска обрада зупчаника, најчешће
каљење, цементирање и нитрирање.
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2. Избор на
материјал за
запченикот со
критичните напони
на свиткување во
коренот на забецот
и на притисок бокот
на забецот

Меродавен критичен напон на
бокот на забецот
Критичен напон на бокот на забецот е вредноста на напонот која
доведува до разорување на бочните површини манифестирано
преку појава на дупчиња (сипаничавост) познато како “piting” (б),
трошење на површинскиот слој и до промена на обликот на
профилот на боковите (а) (сл.8.41.а, б). На сл.8.41.ц е
прикажана Велеровата книга која одговара на површинско
заморување на боковите на забот. Трајната динамичка
издржливост sHlim се добива со експериментални испитувања
еталон запченик од соодветниот материјал и се бира од
претходната таблица. Критичните напони на бокот на забецот
се разликуваат кај реалните конструкции на запчениците во
однос на оние од експерименталниот еталон. Вистинските
критични напони се пресметуваат како:

s H   s H limZ

L

ZV Z R ZW Z X Z N Zs

Факторите се усвојуваат од дадените таблици

Меродавен критичен
напон во коренот на
забецот
Критичниот
напон
во
коренот
(подножјето) на забецот доведува до
корнење на забецот во целост или во
делови (сл.8.44а). Како последица на
замор, ширење на прснатина во
зоната со максимален напон на
свиткување.
Критичната
вредност
sFlim
се
определува експериментално на
запченик еталон и се избира од
таблицата за конкретно избраниот
материјал.
Меродавната
трајна
критична издржливост во коренот на
забецот (Велерова крива на сл.8.44б)
е:
s F   s F limYSTYRT YdRYX YNYs
Факторот на концентрација на
напонот во подножјето на забецот се
зема приближно YST=2. Факторот на
работна издржливост е ист како и кај
боковите т.е. Ys=Zs. Другите фактори
се избираат од прикажаните табели.

Определување на минимален дијаметар (модул) на
запченикот по однос на напоните на површински
притисок на бокот на забецот

3.

Работен напон на боковите на запците во спрега
претставува површински притисок помеѓу две криви
еволвентни површини во точка на допир во правец
на заедничката нормала на допирот-допирницата. Се
апроксимира со површинскиот притисок анализиран
кај цилиндри од страна на Hertz, па затоа и се
нарекува Hertz-ов површински притисок
FE
s HC  0.418 n
b
 
  w1 w2
Релативниот радиус на допирот е
 w1   w2
2 E1E2
Еквивалентниот модул на еластичност е E 
E1  E2
Нормалната сила на контактот е F  T  T  Ft
n
rb r cos  cos 
Ако се заменат соодветните развиени изрази за овие
параметри, конечниот израз за работниот меродавен
Hertz-ов притисок е
Ft u  1
s H  Z E Z H Z Z b
K A KV K H K Hb
bd1 u
Z E  0.175E

-фактор на еластичност на материјали

Димензионирањето
на
запченикот,
т.е.
определувањето на минималниот потребен модул
(дијаметар d=mz) на запченикот се врши преку
споредување на работниот и критичниот напон, т.е.
SH min  s H  s H 

Со замена на изведените изрази, се добива
Ft u  1
S H min  Z E Z H Z Z b
K A KV K H K Hb  s H lim Z L ZV Z R ZW Z X Z N Zs
bd
u
1
фактор на влијание на спрега
4  
од каде што непознатата, дијаметарот на
1   b    b
Z 
3

поделбениот круг d после внесувањето на

соодветните изрази за параметрите се пресметува
Z b  cos b фактор навлијание на аголот на наклон
како:
P u  1 S H2 min
d1  74.7  3
K A KV K H K Hb Z H2 b Z2 Z E2 (mm)
2
  n1 u s H lim

1
ZH 
cos  t

2 cos bb
tg wt

-фактор на обликот на забецот

4.
Определување на минимален дијаметар (модул) на
запченикот по однос на напоните во коренот на забецот
Работните напон во подножјето на забецот е
сложен напон од истовремено свиткување,
притисок и смолкнување (сл.8.43), но најголема и
најдоминантна е компонентата на свиткување и е
меродавна за пресметка. Напонот е најголем кога
силата Fn дејствува на темената ивица на
забецот кој претставува конзола максимално
напрегната во коренот (вклештувањето) чија
положба е определена со тангентата на
преодните делови под агол од 300.
M
F 6 f h cos  a'
F
s Fa 
 t
 YFaYSa t
2
W bmn f s cos  n
bmn
Силата
2T 2T
Ft  1  2
d1
d2
Моментот на свиткување е
M  F 'hFa  Fn cos  a'  hFa 

Ft
cos  a'  f h mn
cos  n

Отпорниот момент е

W 

b  sF2 bf s2 mn2

6
6

Работниот напон во коренот на забецот е

s F  YFaYSaY Yb

Ft
K A KV K F K Fb
bmn

6 f h cos  a' - фактор на обликот на забецот
f s2 cos  n
0.75 -фактор на кракот на силата
Y  0.25 

b - фактор на наклон на забот
Yb  1   b
120

YFa 

Димензионирањето
на
запченикот,
т.е.
определувањето на минималниот потребен
модул (дијаметар d=mz) на запченикот (помалиот
и пооптоварениот во спрегата) се врши преку
споредување на работниот и критичниот напон,
т.е.
SF min  s F  s F 
Со замена на изведените изрази, се добива
S F min  YFaYSaY Yb

Ft
K A KV K F K Fb  s F limYSTYRT YdRYX YN Ys
bmn

од каде што непознатата, дијаметарот на
поделбениот круг d после внесувањето на
соодветните
изрази
за
параметрите
се
пресметува како:

d1  50  3

z1

  s F lim / S F min

P K A KV K F K Fb YFsa Yb
(mm)
n1 YSTYRT YdRYX YN YEht cos b

8.

Конструктивно обликување на запченикот

КОНУСНИ ЗАПЧЕНИЦИ
Основни поими за конусните запчести парови
Конусните запчести парови се користат за предавање на ротационо движење (број вртежи и вртежен момент)
меѓу две вратила чии што оски се сечат под агол . Најчесто тој е прав агол, т.е. од 90о.
Конусниот запчест пар е впишан во сфера (сл.8.48а). профилите на запците на едниот и другиот запченик се
движат по сферна површина и на така закривената површина се спрегнуваат, профилите на запците се
закривени, допирницата е закривена, а патеките на запците се кружници на сфера. Профилите на запците се
сферни еволвенти, а боковите сферни еволвентни површини. Допирницата е сферен октоид кој лежи на
сферата и го сочинуваат множеството на точки на допирот. Заради поедноставување, спрегнувањето на
сферна површина се апроксимира на рамнина со посредство на еквивалентен запчест пар – цилиндричен
запчест пар чие спрегнување одговара на конусниот пар.Апроксимацијата ја извел TREBGOLD се состои од
дополнителни конуси чии изводници ја тангираат сферата по кинематските кружници на запченикот и нормални
се на изводниците на кинематските конуси. Развивањето на конусите во рамнина (сл.8.48.б) добива пресликан
профил на забецот кои се исправуваат и во друг правец и се добива спрега на два запчести сегменти .

Поделба на конусните запченици
•

•

•

Правите запци се радијални во однос
на оската на запченикот. Дебелината и
висината на запците се смалува
поаѓајќи од надворешната контура
према оската, сразмерно на
растојанието од оската. Правите запци
во спрега истовремено влегуваат со
целата своја должина. Спрегнувањето
на запците започнува со судар со
поголем интензитет, а бројот на
запците во спрега се менува нагло,
готово моментално.
Кај косите запци оваа состојба е
подобра. Запците во спрега влегуваат
постепено, сударите на запците се со
послаб интензитет, а бројот на запците
во спрега се менува
постепено.Положбата на запците е коса
ако изводниците на боковите тангираат
замислена кружница како на
сликата.Овие запци влегуваат во
спрега постепено, слично како кај
цилиндричните со коси запци.
Спироидните (лачни) конусни
запченици се добиваат со комбинирано
движење од ротација на алатот и
запченикот со што запците се дел на
спирала. Работните карактеристики се
слични како кај косозабите запченици

Изработка на конусните запченици
Изработката
на
конусните
запченици се остварува со
рендисување
и
глодање
(сл.8.50) На сликата а,b
е
прикажано
рендисување
и
глодање
на
конусните
запченици со прави и коси
запци.
Се обработуваат едно по едно
меѓузабје
со
релативно
тркалање на боковите по
праволиниски
острици
на
алатот.
Запците на спироидните и
хипоидните
запченици
се
изработуваат со режење со
помош на алат кој го симулира
спрегнувањето со основната
запчеста плоча (сл.8.50c) со
прикажување на распоредот на
сечилото на алатот и неговата
патека на движење.

Основни големини кај конусните запчести парови
Ако кај цилиндричnите запчести парови со прави
и коси запци работата им се карактеризираше со
допир на соодветните делителни цилиндри, кај
конусните запчести парови се допираат
делителните конуси - конусите ОCC1 и OCC2.
(сл.4.4.1) При спрегнување на запчениците, тие
конуси се тркалаат еден во однос на друг без
лизгање. Аголот меѓу оските на двата конусни
запченици се нарекува меѓусокин агол, а аглите
се агли на соодветните конуси. Најчесто:

 d

1

 d 2  90 o

Од сл.4.4.1. се гледа дека:
r1  OC sin d 1
r2  OC sin d 2

од каде што за преносниот однос i12 се
пресметува:

1 z 2 r2 sin d 2



 2 z1 r1 sin d 1

  d1  d 2  90o

Ако е ,

tgd 1 

i12 

1
i12



z1
z2

tgd 2  i12 

следува:

z2
z1

сл.4.4.2. Основни димензии
на конусен запченик

Геометриските
елементи
на
конусниот запченик со прави
запци се дадени на сл.4.4.2.
Димензиите на забецот се
менуваат по неговата должина,
т.е. се различни по висина, а со
тоа и модулите ќе бидат
различни .
Обично за стандарден се избира
модулот mе кој се наоѓа на
задната
челна
рамнина
(максимален
модул).
При
пресметувањата се работи со
средниот пресек АА и соодветно
со модулот mm.

Од сл.4.4.2. се добива:
b
r  rsr  sin d
2

Другите параметри се:
делителен дијаметар d e  me  z
d ae  d e  2hae cos d  d e  2me cos d
темен дијаметар
подножен дијаметар d fe  d e  2h fe cos d  d e  2.4me cos d
de
me z
конусно растојание
Re 

2 sin d 2 sin d
должина на забите
b  (4  12)mm

или

me z mm z b

 sin d
2
2
2

од каде што:
b
me  mm  sin d
2

Пресметка на конусните запчести парови
Оптоварувања на запците
Меродавните сили на запците од конусните запченици се определува
на пресекот на средината на венецот и поаѓајќи од тангентната
компонента (периферната сила) добиена врз основа на вртежниот
момент Т кој треба да се пренесе
Ft  T / rm
Се определува нормалната сила Fn и нејзините компоненти во
радијален Fr и аксијален Fa правец.
Кај конусните запченици со криви запци, номиналните оптоварувања се
пресметуваат од следните изрази (големините во изразите се дадени
на сликата):
Fn  Ft / cos  n cos b m 

Fr  Ft tg n cos d  sin b m sin d  / cos b m
Fa  Ft tg n sin d  sin b m s cos d  / cos b m
Првиот знак во изразите се зема кога е нападнат испакнатиот бок на
забецот а другиот ако е нападнат вдлабнатиот.

Напони кај запчениците – критични и работни
Критични напони
Критичните напони се определуваат исто како и кај цилиндричните запченици: се избира
материјал со соодветно добиени критични напони на бокот на забецот и во коренот на забецот
по експериментален пат на запченици еталони. Меродавните критични напони треба да се
добијат со користење на корекционите фактори.

Меродавен критичен напон на бокот на запците

s H M

 s H lim Z N Z d Z L ZV Z R ZW Z X

Меродавен критичен напон во коренот на запците

s F M

 s F limYNT YST YdT YRT YX Ys

Работни напони
Работен напон на бокот на забецот
Работен напон во коренот на забецот

s H  Z E Z H Z Z b Z K

s F  YFa YSaY Yb

Ftm
bd m1

u2 1
K A KV K H K Hb
u

Ftm
K A KV K F K Fb
bmmn

Димензионирање и проверка
Димензионирање – определување на минимален потребен челен модул
Димензионирање по основ на површинскиот притисок на боковите на запците
s H  Z E Z H Z Z b Z K

Ftm
bd m1

u2 1
K A K V K H K Hb  s H lim Z N Z d Z L Z V Z R Z W Z X
u

За препорачана ширина на конусните запченици b=(0.25-0.32)Rv, што приближно одговара
b=0.4Rm=0.4dm1/(2sind1), и со воведување на смената Ft=2T/dm1, се добива
10T1 sin d 1

u2 1
2
K A K V K H K Hb Z N Z d Z L Z V Z R Z W Z 
2
u
s Hdoz
d
Модулот во средниот пресек на запците mm e
mm  m1
z1
d m1  3

Степенот на сигурност на конусните запченици
Степенот на сигурност против разорување на боковите е

S H1 

s H 1
sH

Степенот на сигурност против разорување на коренот на забецот е

 1.5...2.5

S F1 

s F 1
sF

 1.5...2.5

Конструктивни облици на конусни запченици

Полжавести запчести парови
Полжавестите запчести парови се користат за
предавање на вртливи движења (и моменти)
меѓу вратила чии што оски се разминуваат во
просторот под агол од 90о.
Овој вид запèсти парови се состои од: погонски
запченик (мал) наречен полжав 1 и гонет запченик
(голем) наречен полжавник 2.
Полжавот може да се разгледува и како навојно
вретено, додека полжавникот има венец во вид на
пресечен торус.
Најширока употреба има архимедовиот полжав; во
правец на пресекот на оската и рамнина која
поминува низ неа, забецот е со трапезен профил, а
во пресекот нормално на оската на вртење,
профилот на забецот е архимедова спирала
(сл.4.5.2).
Полжавестиот запчест пар има низа предности:
бесшумна работа, компактна и збиена конструкција,
голем преносен однос ( до i=50)
Основен недостаток е многу нискиот степен на
искористување во однос на другите облици запчести
парови.

Облици на полжави и полжавни преносници
Во зависност од формата на полжавот во однос на оската и во нормален правец на оската, тие можат да бидат
со архимедов, глобоиден или еволвентен навој, т.е. запци.
Глобоидниот полжав GB има облик на дел од торус со вдлабнување на навојот во аксијален правец со кривина
на торусот.
Архимедовиот полжав е со ознака ZA има трапезен облик во аксијалниот пресек, а во радијален правец
профилот има облик на архимедова спирала.
Еволвентниот полжав со ознака ZI во аксијален пресек има благо испакната крива линија а во радијален пресек
еволвента.
Обликот на полжав со ознака ZN е определен со обликот на профилот во пресек нормален на боковите на
запците со праволиниски профил.
Полжавот ZK има трапезен облик на профилот на забите во пресекот нормален на бокот на забите.
•
На сликата се дадени облиците на полжавите и начинот на нивната обработка

Кинематика на полжавестите парови
При работењето на полжавестиот преносник, техничките фактични цилиндри со соодветните дијаметри d1,,d2
се тркалаат без лизгање еден врз друг (сл.4.5.3а). Тоа значи дека брзината во точката C од двете тркала е
vC1  vC2
еднаква, т.е. .
Брзината со која се движи една точка од полжавот (облик на винт) 1 се определува од изразот:
h  n1 z1  p  n1
vC1 

60
60
каде што h,p,z1,h1 се параметри на соодветниот ход (h=z1p), и претставуваат: чекорот на навојот (забот), бројот
на заби (најчесто z1=1, поретко z1=2,3..) и бројот на вртежи на полжавот.
Брзината на полжавникот во точката C е:
d
  n2 p  z 2 z 2  p  n2
vC2   2 2 

2
30 2
60
каде што z2 е бројот на заби на полжавникот, n2 е неговиот број на вртежи.
Со изедначување на двата изрази, се добива преносниот однос на полжавестиот запчест пар:
n

z
i12  1  1  2
n2  2 z1
Според тоа, преносниот однос на полжавестиот пар се изразува како однос на бројот на забите на
полжавникот z2 и бројот на одови (заби) на полжавот z1.
Овој тип на запчести преносници може да има голем преносен однос i1,2=50..100, а кај некои видови механизми
достига до вредности i12=400...500.

Основни параметри кај полжавестите парови
Основен параметар на овој запчест пар е модулот m
кој е предмет на стандард. Освен овој параметар, кај
полжавестиот запчест пар од исклучително значење
е аголот на качување на навојната линија (т.е.
забецот) на полжавот кој се пресметува од изразот:
z  p m  z1
h
tg 
 1

  d1   d1
d1
од каде што при познати негови вредности, како и
усвоени вредности на стандардниот модул и бројот
на одови на полжавот (т.е. z1), може да се пресмета
дијаметарот
m  z1
d1 
tg
Другите поважни димензии се:
надворешниот дијаметар на полжавот d a  d1  2m
1
подножниот дијаметар на полжавот

d f1  d1  2.5m

поделбен дијаметар на полжавникот d 2  m  z 2
надворешен дијаметар на полжавникот d a  d 2  2m
2
подножниот дијаметар на полжавникот d f  d 2  2.5m
2

Во тој случај е возможно предавање на движењето само од
полжавот на полжавникот, т.е. со запчестиот пар се
должина на навојката (забот) b1  2m( z 2  1)
намалува брзината на вртење на гонетото вратило, а се
зголемува вртежниот момент. Ако овој услов не е исполнет,
запчестиот пар е несамокочен, т.е. можно е полжавникот да
Аголот на качување на забот на полжавот g се
избира во зависност од исполентоста на условот на
го предава својот момент на полжавот .
самокочност. Овој услов ќе биде исполнет кога
Степенот на искористување на овој вид запчести
аголот на качување g е помал од аголот на триење
на боковите на запците од полжавот и полжавникот r, преносници е многу низок и се движи во границите . Првата
вреднос (најниската) е редовно присутна кај самокочните
т.е.
 
полжавести парови.

Пресметки на полжавестиот пар
Истрошеност

Сечење на запците

Пожавникот (поголемиот запченик) се изработува од
послаб материјал (најчесто бронза) а обликот на
запците е таков да разорувањето на запците може да
се јави само на запците од полжавникот а никако на
полжавот.
Напонот на боковите на запците е
0.34
 dm 
K AT2
Z   2.05

s H  ZEZ
3
a


a
Каде што ZE
e фактор на еластичност на
спрегнатите материјали а Zr e фактор на обликот на
контактот на запците.
Запците
на
полжавникот
се
абат
заради
интензивното триење, а дебелината на истрошениот
слој може да е и 0.3m.
Напонот кој во тек на Lh=25000 саати на работа
моше да доведе до критична граница на истрошеност
(изабеност) е критичен напон s

Према DIN 3996, за проверка на опасност од лом на
запците на полжавникот меродавен е напонот на
смолкување.
K F
K F
 F  Y A t 2  0.63 A t 2
b2 m
b2 m

H lim

каде што за неистрошени запци, Y=0.55 фактор на
обликот на венецот на полжавникот, а за дебелина
на истрошеност 0.3m, е Y=0.63.
Критичниот напон на сечење во подножјето на
забецот е
 F    F limYNL
За неограничен век на експлоатација, YNL=1

Степенот на сигурност против лом на запците на
полжавникот е

Меродавниот критичен напон е s H   s H lim Z h Z v Z S Z L
1/ 6

5
 25000 
3000
  1.6 Z v 
Z h  
ZS 
4

v
L
k
h


2900  A
ZL=1 за синтетички масла, ZL=0.89 за минерални
масла.
Степенот на сигурност против истрошеност (абење)
на запците од полжавникот е
S H  s H / s H  1.25

SF 

 F 
F

Загревање на полжавестиот пар
Заради триење, дел од механичката енергија се претвора во топлинска.
Степенот на искористување на полжавестиот пар е

tg m
  arctg
tg  m   
Со влијание на силата на триење, се ослободува топлината
Ft 2
Q    Fn  vk
Fn 
cos  n cos  m
Количеството на одведена топлина преку куќиштето е



   k  o

Qo  Ak  k

 k -температура на површината на куќиштето
 0 -температура на околниот воздух
Површината преку која се куѓиштето зрачи топлина е

 

Ak  31.93a1.85 m 2

Коефициентот на топлопроводливост се пресметува како:
•за преносник без вентилатор k  6.6 1  0.23n 0.75



•за преносник со вентилатор





1

k  6.6 1  0.4n10.75



Коефициенти за
пресметките

Конструктивни облици на полжавест преносник

