Geometria zazębienia przekładni ślimakowej ze stożkopochodnym ślimakiem…

167
ZAGADNIENIA
EKSPLOATACJI
MASZYN
Zeszyt 4 (152) 2007

LESZEK SKOCZYLAS*

Geometria zazębienia przekładni ślimakowej
ze stożkopochodnym ślimakiem kształtowanym
narzędziem trzpieniowym

Słowa kluczowe
Przekładnie ślimakowe, ślimak stożkopochodny, geometria zazębienia.
Key-words
Worm gears, K-type worm, mesh geometry.
Streszczenie
W artykule przedstawiono matematyczny opis śrubowej powierzchni bocznej stożkopochodnego ślimaka kształtowanego narzędziem trzpieniowym. W modelu opisującym powierzchnię
śrubową uwzględniono możliwość ustawienia narzędzia trzpieniowego w dowolnym przekroju
podłużnym ślimaka. Przedstawiono kilka przypadków zarysu zęba obliczonych dla wybranych
parametrów ślimaka. Podjęto również tematykę zazębienia tak ukształtowanego ślimaka ze ślimacznicą. Geometrię styku zębów przekładni opisano z wykorzystaniem rachunku wektorowego.
Z uwagi na nieliniowy zarys zwoju ślimaka, a przez to skomplikowane zależności opisujące tak
zarys ślimaka, jak i zazębienie przekładni w obliczeniach wykorzystano metody numeryczne.
Zaprezentowano kilka przykładów kształtu linii styku zwojów ślimaka i ślimacznicy w zależności
od różnych parametrów przekładni. Przedstawiono również obliczenia prędkości poślizgu międzyzębnego. Obliczenia są oparte na współrzędnych linii styku zębów. Wyniki przeprowadzonych
obliczeń omówiono i przedstawiono nasuwające się wnioski.
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1. Wstęp
Opisując geometrię zazębienia przekładni ślimakowych wychodzi się od
znajomości zarysu zwoju ślimaka. W przypadku ślimaków o regularnym zarysie
zwoju, jak np. prostoliniowy, opis styku zębów jest stosunkowo prosty [1, 2].
Sytuacja wygląda odmiennie dla przekładni ślimakowych ze ślimakami, których
powierzchnia boczna zwoju jest zdefiniowana znamionowym zarysem narzędzia
użytego do ich obróbki. Takim ślimakiem jest ślimak stożkopochodny. Może on
być kształtowany narzędziem typu krążkowego, trzpieniowego lub garnkowego.
Pomimo, iż narzędzie posiada prostoliniowy zarys, uzyskuje się nieliniowy zarys zwoju ślimaka, którego opis charakteryzują skomplikowane zależności matematyczne. Z tego względu geometria zazębienia takiego ślimaka ze ślimacznicą w dostępnej literaturze nie jest podejmowana. Rozważania obejmują tylko
określenie zarysu zwoju ślimaka kształtowanego narzędziem krążkowym [1–4].
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację zagadnień dotyczących opisu powierzchni bocznej zwoju ślimaka i przedstawia zarys ślimaka kształtowanego
narzędziem trzpieniowym. Przedstawia również geometrię zazębienia takiego
ślimaka ze ślimacznicą. Z uwagi na skomplikowane zależności opisujące zarys
zwoju ślimaka stożkopochodnego, opis geometrii zazębienia przekładni ślimakowej z takim ślimakiem został opracowany przy wykorzystaniu rachunku macierzowego [5] i metod numerycznych [6]. Takie podejście pozwala na
uwzględnienie nieliniowego zarysu zwoju ślimaka [7–9]. Nieliniowy zarys ślimaka pociąga za sobą różny przebieg linii styku zębów ślimaka i ślimacznicy.
Patrząc z perspektywy smarowania w obszarze styku międzyzębnego, pożądane
jest prostopadłe ułożenie linii styku w stosunku do prędkości poślizgu. Również
kształt współpracujących zębów (wklęsłe, wypukłe) i związane z nimi promienie krzywizny decydująco wpływają na wartość występujących nacisków.
Przedstawione obliczenia pokazują różnorodność kształtu zwoju ślimaka dla
tego sposobu kształtowania oraz jego wpływ na zazębienie przekładni i spełnienie warunków tribologicznych.
2. Zarys zwoju ślimaka
Powierzchnia boczna zwojów ślimaka powstaje w wyniku ruchu obrotowego i posuwowego narzędzia stożkowego wokół osi ślimaka. Ustawienie narzędzia względem kształtowania ślimaka przedstawiono na rysunku 1.

Geometria zazębienia przekładni ślimakowej ze stożkopochodnym ślimakiem…

169

Rys. 1. Układ kinematyczny kształtowania zarysu zwoju ślimaka stożkopochodnego
Fig. 1. Kinematic system of K-worm tooth profile creation

Narzędzie odsunięte jest od osi ślimaka o wartość aN odpowiadającą promieniowi podziałowemu i na tym promieniu określana jest średnica znamionowa narzędzia. Oprócz ruchu obrotowego i posuwowego narzędzia wokół osi ślimaka
założono, że narzędzie ma możliwość wychylenia o kąt ϕN wokół osi zN układu
narzędzia. Takie wychylenie odpowiada ustawieniu narzędzia w dowolnym przekroju ślimaka poza przekrojem osiowym. Przedstawiono to na rysunku 2.

Rys. 2. Wychylenie narzędzia względem ślimaka
Fig. 2. Tilt of tool relative to worm
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Śrubowa powierzchnia boczna zwojów ślimaka jest następstwem liniowego
styku narzędzia i kształtowanego ślimaka. W trakcie kształtowania linia styku
spełnia następujący warunek:
nxt x + n y t y + nz t z = 0

(1)

gdzie:
nx, ny, nz – składowe wektora normalnego do powierzchni, a tx, ty, tz – składowe wektora stycznego.
Wektor normalny obliczyć można na podstawie równania powierzchni
bocznej narzędzia. Przyjmując położenie narzędzia w układzie współrzędnych
jak na rysunku 3, parametryczne równanie powierzchni narzędzia przedstawia
się następująco:

d
yN =  N
 2
d
zN =  N
 2






+ utgα N  cos ξ 



+ utgα N  sin ξ 



xN = u

gdzie:
u,ξ – parametry powierzchni,
dN – średnica znamionowa narzędzia,
αN – kąt zarysu narzędzia.

Rys. 3. Parametry narzędzia stożkowego
Fig. 3. Conical tool parameters

(2)
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Korzystając z twierdzenia o normalnych do powierzchni, po dokonaniu
przekształceń uzyskuje się składowe wektora normalnego postaci:
n x = utg 2α N 

n y = −utgα N cos ξ 
n z = −utgα N sin ξ 

(3)

Za wektor styczny można przyjąć wektor prędkości względnej obliczony na
podstawie wektora prędkości kątowej ślimaka, po zastąpieniu ruchu obrotowego
ślimaka ruchem śrubowym narzędzia. W oparciu o rysunki 1 i 2 oraz po dokonaniu przekształceń składowe wektora prędkości względnej można zapisać równaniem:
p

Vx = ω sin ϕ N  a N cos γ + z sin γ  
2π


pz


sin γ 
V y = ω cosϕ N  a N cos γ +
2π


pz


cos γ  
Vz = ω  − a N sin γ +
2π
 


(4)

gdzie:

ω – prędkość kątowa ślimaka,

pz – skok zwoju ślimaka,
γ – kąt wzniosu linii śrubowej zęba ślimaka,
aN – odległość układów współrzędnych.
Wracając do równania (1) oraz podstawiając (3) i (4) po przekształceniach
uzyskuje się następującą zależność:
 a sin γ − p z cos γ 
 N

2π
 − cos ξ cos ϕ + tgα sin ϕ = 0
sin ξ 
N
N
N
p
 a cos γ + z sin γ 
 N

2π



(5)

Zależność (5) pozwala na wyliczenie parametru ξ powierzchni stożkowej
narzędzia. Podstawiając wyliczony parametr do równania (2) otrzymuje się
współrzędne linii styku narzędzia z kształtowanym ślimakiem. Linia styku jest
jedną z tworzących śrubowej powierzchni bocznej zębów ślimaka. Powierzchnię
śrubową uzyskuje się przez obrót o kąt ψ (rys. 1) oraz przesunięcie o wartość
(pzψ/2π) obliczonej uprzednio linii styku. Należy zauważyć, że współrzędne
powierzchni określone są w układzie narzędzia xNyNzN. Aby wyrazić współrzędne powierzchni w układzie ślimaka, należy uwzględnić powiązanie układów
narzędzia oraz ślimaka. Uwzględniając macierze przejścia, końcowa zależność
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opisująca współrzędne stożkopochodnej powierzchni śrubowej ślimaka w układzie x2y2z2 jest następująca:




 dN

 dN

⋅
+ utgα N  cos ξ + (− sinψ )
+ utgα N  sin ξ sin γ + a N cosψ

 2

 2


y2 = u (cosψ sin ϕ N cos γ − sinψ cosϕ N ) + (sinψ sin ϕ N + cosψ cosϕ N cos γ ) ⋅

 (6)
 dN

 dN

⋅
+ utgα N  cos ξ + (− cosψ )
+ utgα N  sin ξ sin γ − a N sinψ

 2

 2


 dN


z 2 = u sin γ sinψ + sin γ cosψ 
+ utgα N  cos ξ +

 2


p zψ
 dN


+ cos γ 
+ utgα N  sin ξ −

2π
 2

x2 = u (cosψ cos ϕ N + sinψ sin ϕ N ) + (sinψ cos γ cosϕ N − cosψ sin ϕ N ) ⋅

Zależność (6) umożliwia analizę zarysu ślimaka stożkopochodnego w dowolnym przekroju w zależności od różnych parametrów. Osiowy zarys ślimaka
otrzymuje się dla współrzędnej y = 0 i dla tego zarysu przeprowadzono obliczenia. Parametry przekładni ślimakowej, dla której prowadzono analizy przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Parametry przekładni ślimakowej
Table 1. Worm gear parameters

Lp.

1
2
3
4
5
5
6
7

Nazwa parametru

Moduł osiowy ślimaka
Wskaźnik średnicowy
Współczynnik gr. zęba ślimaka
Liczba zębów ślimacznicy
Współczynnik luzu wierzchołkowego
Współczynnik korekcji
Odległość osi przekładni
Kąt zarysu narzędzia

Wartość

5mm
10
0,5
30
0,2
0
100mm
20o

Oprócz parametrów przedstawionych w tabeli na zarys zwoju ślimaka ma
również wpływ liczba zwojów, od której zależy kąt wzniosu linii śrubowej oraz
ustawienie narzędzia kształtującego ślimak. Założono, że parametry te są
zmienne i względem nich przygotowano charakterystyki osiowego zarysu zwoju
ślimaka stożkopochodnego. Liczba zwojów, dla której obliczono zarysy wynosiła – 1, 2, 4, 6. Ustawienie narzędzia określano przez kąt obrotu narzędzia względem osi zN (rys. 2). Z uwagi na duży wpływ wychylenia narzędzia na zarys
zwoju ślimaka przy dużym jego kącie wzniosu linii śrubowej przyjęto różne
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wartości kąta wychylenia. Dla jedno i dwuzwojnego ślimaka przyjęte wartości
kąta to: –40°, –20°, 0°, 20°, 40°. W pozostałych przypadkach kąt wychylenia
wynosił: –20°, –10°, 0°, 10°, 20°. Wyniki obliczeń zarysu zęba ślimaka przedstawiono na rys. 4.
a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Kształt zarysu zwojów ślimaka
Fig. 4. Worm teeth profile

Jak pokazuje rysunek 4 dla różnych parametrów ślimaka oraz ustawienia
narzędzia uzyskuje się szeroki zakres zmian zarysu zwoju przechodzący od
kształtu wklęsłego po wypukły. W zależności od liczby zwojów ślimaka, a tym
samym dla różnego kąta wzniosu linii śrubowej przy odpowiednim wychyleniu
narzędzia uzyskuje się odmienny charakter zmian na głowie i stopie zwoju. Dla
ślimaka jednozwojnego (rys. 4a) wraz ze zmianą wychylenia narzędzia w skrajne przypadki (–40°, 40°) następuje powiększanie szerokości wrębu międzyzębnego na średnicy wierzchołkowej, a pomniejszanie na średnicy stóp. Dla ślimaka dwuzwojnego (rys. 4b) zjawisko wygląda podobnie tylko na średnicy wierzchołkowej. Na średnicy stóp przy wychyleniu narzędzia w kierunku wartości
ujemnych szerokość wrębu ulega zmniejszeniu, a w kierunku wartości dodatnich szerokość się powiększa. Dla ślimaków cztero- i sześciozwojnych (rys. 4c
i 4d) charakteryzujących się dużym kątem wzniosu linii śrubowej, wychylenie
narzędzia w kierunku wartości ujemnych powoduje powiększanie wrębu miedzyzębnego na średnicy wierzchołkowej, a pomniejszanie na średnicy stóp.
Z kolei wychylenie narzędzia w kierunku wartości dodatnich powoduje odwrotny przebieg zmian szerokości wrębu międzyzębnego ślimaka.
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3. Zazębienie przekładni ślimakowej

Styk międzyzębny pomiędzy ślimakiem a ślimacznicą może być określony
w oparciu o zazębienie przekładni przedstawione na rysunku 5.

Rys. 5. Układ kinematyczny zazębienia ślimaka i ślimacznicy
Fig. 5. Kinematic system of worm and wormwheel gearing

Tok postępowania jest podobny, jak przy wyznaczeniu linii styku pomiędzy
ślimakiem a narzędziem. Spełniony musi być warunek opisany zależnością (1).
Znaną geometrię stanowi powierzchnia śrubowa ślimaka, która opisana jest
zależnością (6). Z uwagi na skomplikowaną postać, zależność (6) przekształcono z wykorzystaniem metod numerycznych do następującej postaci:

x2 = cosϕ ⋅ x − sin ϕ ⋅ y 

y2 = sin ϕ ⋅ x + cosϕ ⋅ y 
p

z2 = z + z ϕ

2π

(7)

gdzie:
x, y, z – funkcja jednej z tworzących powierzchni śrubowej wyrażona
parametrycznie,
ϕ
– parametr powierzchni śrubowej.
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Wektor normalny obliczony został na bazie znanej powierzchni, tj. równania (7). Wektor styczny obliczono w oparciu o kinematykę przekładni ślimakowej. Przebieg postępowania przy wyznaczeniu składowych obu wektorów
przedstawiono w pozycjach [7, 8]. Końcowa zależność, która wspólnie z równaniem (7) pozwala na obliczenie współrzędnych linii styku pomiędzy ślimakiem
a ślimacznicą jest następująca:
p
p
p
p
sin ϕ  z x′ + yz ′  z + z ϕ  + cosϕ  z y ′ − xz ′  z + z ϕ  +
2π 
2π 
 2π

 2π

+ ( x′x + y ′y )(sin ϕy − cosϕx − a + p ) = 0

gdzie:
x’,y’,z’ – pochodne funkcji opisującej tworzącą powierzchni.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 6. Kształt linii styku zębów przekładni ślimakowej
Fig. 6. The course of worm gear contact line

(10)
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Korzystając z przedstawionych zależności opracowano kilka przykładów
przebiegu linii styku zazębienia przekładni ślimakowej ze stożkopochodnym
ślimakiem. Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 6. Obliczenia linii styku
zębów stożkopochodnego ślimaka i ślimacznicy przeprowadzono dla skrajnych
przypadków przedstawionych na rysunku 4. Obejmują ślimaka jedno- i sześciozębnego oraz wychylenie narzędzia odpowiednie ±40° i ±20°. Linie styku zębów dla ślimaka jednozębnego odpowiadają zakresowi obrotu ślimaka 600°
z krokiem 150°, zaś dla ślimaka sześciozębnego zakres obrotu wynosi 100°
z krokiem 25°.
Analizując rysunki można zauważyć, że znaczący wpływ na kształt linii
styku ma liczba zwojów ślimaka, z którą bezpośrednio związany jest kąt wzniosu linii śrubowej. Objawia się to odmiennym ułożeniem linii styku na boku zwoju (rys. 6a, 6b). Znaczący wpływ na przebieg linii styku ma również wychylenie
narzędzia. Ujemne wychylenie narzędzia, przy którym uzyskuje się wklęsły
zarys zwoju ślimaka, zwiększa odległość pomiędzy kolejnymi liniami styku
(rys. 6c, 6e). Dodatnie wychylenie narzędzia powoduje odwrotny skutek
(rys. 6d, 6f). Należy również zauważyć, że ujemne wychylenie narzędzia wprowadza większe zmiany w przebiegu linii styku aniżeli wychylenie dodatnie.
Przy dodatnim wychyleniu narzędzia dla jednozwojnego ślimaka (rys. 6d) zmiany są nieznaczne w stosunku do wyjściowego położenia (rys. 6a). Następują
wraz ze wzrostem liczby zwojów ślimaka, a więc ze wzrostem kąta wzniosu linii
śrubowej (rys. 6f).
4. Prędkość poślizgu i krzywizna zębów
Współrzędne linii styku ślimaka i ślimacznicy określone są w układzie stałym (x0 y0 z0) przedstawionym na rys. 5. Na ich podstawie można określić prędkość poślizgu międzyzębnego. Prędkość poślizgu w przekładniach ślimakowych
należy rozpatrywać jako sumę prędkości pochodzącej od obrotu ślimaka oraz
prędkości wzajemnego odtaczania ślimaka i ślimacznicy. Przyjęcie do obliczeń
przekroju czołowego oraz podłużnego ślimaka pozwala na określenie składowych wektora prędkości poślizgu w trzech kierunkach układu kartezjańskiego.
Rozpatrując przekrój czołowy ślimaka, składowe prędkości poślizgu pochodzące od obrotu ślimaka przedstawiono na rys. 7.
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Rys. 7. Składowe poślizgu w przekroju czołowym ślimaka
Fig. 7. Rubbing components in worm frontal section

Wartości składowych poślizgu w poszczególnych osiach układu stałego
(x0 y0 z0) dla dowolnego punktu A(xyz) obliczone na podstawie rysunku 7 przedstawia równanie:
V p 2 Ax = −ω 2 rA sin ϕ 

V p 2 Ay = ω 2 rA tgγ A 
V p 2 Az = −ω 2 rA cosϕ 

(11)

gdzie:

ω2 – prędkość kątowa ślimaka,

rA – promień wodzący,
γA – kąt wzniosu linii śrubowej ślimaka,
ϕ – kąt promienia wodzącego z osią x.
Prędkość poślizgu wynikająca z odtaczania ślimaka i ślimacznicy Vp1A należy rozpatrywać w przekroju podłużnym ślimaka. Przekrój taki odpowiadający
wybranemu punktowi styku A(xyz) przedstawiono na rys. 8.

L. Skoczylas

178

Rys. 8. Składowe poślizgu w przekroju osiowym ślimaka
Fig. 8. Rubbing components in worm axial section

Kierunek prędkości poślizgu jest styczny do zarysu zęba, a jej wartość to
różnica chwilowych prędkości ślimaka Vt1A i ślimacznicy Vt2A. Wobec tego:
V p1 A = Vt1 A − Vt 2 A

(12)

Korzystając z rys. 8 prędkość poślizgu wynikająca z odtaczania ślimaka
i ślimacznicy po przekształceniach można zapisać następująco:
V p1 A = ±ω1

( x0 − r1 )2 + y02

(13)

gdzie:

ω1 – prędkość kątowa ślimacznicy,

r1 – promień toczny ślimacznicy,
x0 y0 – współrzędne linii styku.
Lepszy obraz prędkości poślizgu otrzyma się wyrażając ją w wartościach
względnych. Jako prędkość odniesienia została przyjęta obwodowa prędkość
ślimaka V2 w biegunie zazębienia (rys. 7).
Odnosząc prędkość poślizgu Vp1A do obwodowej prędkości ślimaka V2 oraz
rozkładając na składowe odpowiadające osiom układu współrzędnych, względna prędkość poślizgu jest postaci:
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Vwp1 Ax =
Vwp1 Ay =

±
±


(x0 − r1 )2 + y02
cosα1 A 
i(a − r1 )


(x0 − r1 )2 + y02

sin α1 A 
i(a − r1 )

Vwp1 Az = 0
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(14)





gdzie:
i
– przełożenie przekładni,
a – odległość osi przekładni,
α1A – kąt przyporu.
Wyrażając prędkość poślizgu pochodzącą od obrotu ślimaka (zależność 11)
w funkcji obwodowej prędkości ślimaka, uzyskuje się prędkość względną opisaną równaniem:
rA sin ϕ 

a − r1 
r tgγ 
Vwp 2 Ay = A A 
a − r1 
rA cosϕ 
Vwp 2 Az = −
a − r1 
Vwp 2 Ax = −

(15)

Składowe całkowitej prędkość poślizgu są sumą obliczonych składowych
prędkości Vwp1A oraz Vwp2A wzdłuż poszczególnych osi. W oparciu o wartości
wynikające z przedstawionych równań można wyliczyć również kąty nachylenia
wektora całkowitej prędkości poślizgu względem każdej z osi układu współrzędnych. Dokładny opis obliczeń prędkości poślizgu przedstawiono w pozycji
[10]. Przykłady obliczeń rozkładu prędkości poślizgu wzdłuż linii styku zębów
przekładni ślimakowej ze stożkopochodnym ślimakiem przedstawia rys. 6. Analizując rysunki można zauważyć duże podobieństwo w rozkładzie czołowej
prędkości poślizgu. Nieznaczne różnice można zauważyć przy końcach linii
styku, gdzie kierunek prędkości poślizgu odbiega od stycznej do obwodowej
prędkości ślimaka. Jest to spowodowane wpływem prędkości poślizgu pochodzącej od odtaczania ślimaka i ślimacznicy. Rozpatrując wzajemne ułożenie
linii styku i prędkości poślizgu można zauważyć znaczący wpływ zarysu zwoju
ślimaka. Dla ślimaków z wklęsłym zarysem, co odpowiada ujemnemu wychyleniu narzędzia trzpieniowego (rys. 6c i 6e), obserwuje się przebieg linii styku
sprzyjający smarowaniu przestrzeni styku. Objawia się to większą wartością
kąta pomiędzy linią styku a kierunkiem prędkości poślizgu.

L. Skoczylas

180

Geometria współpracujących zębów kół bezpośrednio wpływa na wielkość
naprężeń stykowych przekładni. Głównymi parametrami wynikającymi z geometrii są promienie krzywizny zębów oraz długość linii styku. Długość linii
styku jest zmienna w całym obszarze zazębienia i na podstawie przedstawionych
w niniejszym opracowaniu współrzędnych styku możliwa do obliczenia dla
każdego położenia współpracujących kół. Sytuacja wygląda podobnie odnośnie
krzywizny zębów. Mając równanie powierzchni bocznej zwoju ślimaka (6),
promień krzywizny jego zwojów obliczyć można z zależności:
  dz  2 
1 +   
 dx  
ρ=
d 2z
dx 2

3/ 2

(16)

Promień krzywizny zębów ślimacznicy może być obliczony w oparciu
o rys. 8. Zakładając, że wartość prędkości kątowej ślimacznicy względem dowolnego punktu obrotu jest stała oraz przyjmując chwilowy środek obrotu
w punkcie Op, promień krzywizny można wyliczyć z zależności:

ρ = r1 sin α1 A ±

(x0 − r1 )2 + y02

(17)

W powyższym wzorze znak plus odnosi się do głowy zęba ślimacznicy,
a minus do jego stopy. Wyniki obliczeń promieni krzywizny zębów oraz zastępczego promienia krzywizny dla przekroju osiowego w biegunie zazębienia dla
parametrów przekładni ślimakowej wg tabeli 1 przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Promień krzywizny zębów przekładni ślimakowej
Table 2. The curvature radius of tooth of worm gear

Liczba zwojów ślimaka
1
1
1
6
6
6

Wychylenie
narzędzia
–40o
0o
40o
–20o
0o
20o

Promień krzywizny Promień krzywizny
ślimaka
ślimacznicy
57,23 mm
34,77 mm
3604 mm
25,65 mm
–378 mm
28,42 mm
37,79 mm
36,66 mm
112 mm
24,36 mm
–54,98 mm
15,245 mm

Promień
zastępczy
88,64 mm
25,84 mm
21,87 mm
1230 mm
31,07 mm
11,92 mm

Wartości dodatnie promieni krzywizny przedstawione w tabeli 2 odpowiadają zarysom wklęsłym zęba, a wartości ujemne zarysom wypukłym. Jak widać
z tabeli, zarys zęba ślimacznicy w biegunie zazębienia jest zawsze wklęsły. Za-
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rys zwoju ślimaka charakteryzuje się wypukłością dla dodatnich wartości wychylenia narzędzia kształtującego ślimak. W pozostałych przypadkach zwój ma
zarys wklęsły. Porównując wartości zastępczego promienia krzywizny oraz
uwzględniając fakt, że długość linii styku jest porównywalna dla analizowanych
przypadków, można zauważyć, jak znacząco ujemne wychylenie narzędzia,
a tym samym wklęsły zarys ślimaka wpływa na wartość naprężeń stykowych.
Na bazie przedstawionych zależności można podobne obliczenia przeprowadzić
dla dowolnego punktu styku zębów przekładni ślimakowej celem ustalenia
miejsc występowania maksymalnych nacisków wynikających z geometrii zazębienia.
4. Podsumowanie
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu matematyczny opis zarysu zęba
ślimaka stożkopochodnego kształtowanego narzędziem palcowym pozwala na
szczegółową analizę kształtu tego zęba. W zależności od ustawienia narzędzia
uzyskuje się szeroki zakres zmian zarysu zęba od wklęsłego po wypukły. Również przedstawiony sposób opisu geometrii zazębienia kół przekładni ślimakowej jest uniwersalny, gdyż pozwala na uwzględnienie dowolnego zarysu zęba
ślimaka, czy nietypowych parametrów przekładni [11]. Jak pokazują badania
przekładnie ślimakowe z nieliniowym zarysem zęba ślimaka charakteryzują się
większą nośnością [12]. Z tego względu zasadne jest prowadzenie badań w tym
kierunku. Należy również zauważyć, że omawianym sposobem, tj. przy wykorzystaniu stożkowych frezów trzpieniowych kształtowane są ślimaki wykorzystywane w innych urządzeniach przemysłowych, nie tylko w przekładniach.
Z tego względu przedstawiony sposób obliczeń zarysu ślimaka może również
okazać się przydatny. Wyniki uzyskane przy pomocy przedstawionych zależności mogą być wykorzystane do porównań z wynikami metod symulacyjnych
[13], jak również do wykonania kół [14].
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Mesh geometry of worm gear with K-type worm created by shank tool
Summary
The paper presents mathematical description of helical side surface of K-type worm formed
by shank tool. The model describing helical surface takes into consideration the possibility of
shank tool setting in arbitrary worm longitudinal section. A few examples of teeth profiles calculated for selected parameters of worm were shown. Mesh of presented worm with worm wheel was
also analyzed. Calculus of vector was applied during teeth contact description. The numerical
methods were used in calculations because of non-linear work tooth profile and therefore complicated dependencies describing worm tooth profile and gear mesh. A few examples of shape of
contact line between worm and worm wheel in dependence on different transmission parameters
were shown. The paper presents calculations of inter-teeth worm gear rubbing speed. The calculations are based on the coordinates of contact line of gear teeth. The results of calculation were
described and some conclusions were presented.

