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(57) Зубчасте колесо, що містить ступицю і зубча-
стий вінець, виконаний із гвинтової заготовки, один
кінець якої жорстко закріплений, а інший
кінематично зв'язаний зі ступицею з можливістю
зворотно-поступального переміщення, яке
відрізняється тим, що зубчастий вінець викона-
ний із двох і більше гвинтових заготовок, які сфор-
мовані у вигляді багатозахідної гвинтової заготов-
ки

Винахід відноситься до галузі машинобуду-
вання, і може бути використаний для передачі
обертового руху

Відоме зубчасте колесо, що містить ступицю і
зубчастий вінець, виконаний із гвинтової заготов-
ки, один кінець якої жорстко закріплений, а інший
кінематичне зв'язаний зі ступицею з можливістю
зворотно-поступального переміщення (А с
№13066 України, F16 Н55/12, Бюл "Промислова
власність" №1, 1997р)

Недоліком даного зубчастого колеса є низька
надійність і ДОВГОВІЧНІСТЬ при високих навантажен-
нях в процесі експлуатації

В основу винаходу поставлено задачу підви-
щення надійності і ДОВГОВІЧНОСТІ зубчастого колеса
за рахунок удосконалення його конструкції, яке
містить ступицю і зубчастий вінець, виконаний із
гвинтової заготовки, один кінець якої жорстко за-
кріплений, а інший кінематично зв'язаний зі ступи-
цею з можливістю зворотно-поступального пере-
міщення, причому зубчастий вінець виконаний із
двох і більше гвинтових заготовок, які сформовані
у вигляді багатозахідної гвинтової заготовки

На фігурі представлена конструкція зубчастого
колеса із двозахідним зубчастим вінцем

Зубчасте колесо містить ступицю 1 і зубчастий
вінець 2, виконаний із гвинтових заготовок 3 і 4, які
сформовані у вигляді двозахідної гвинтової заго-
товки Зубчастий вінець за допомогою відігнутих
витків гвинтових заготовок 3 і 4 жорстко кріпиться
до ступиці за допомогою різьбового з'єднання 5, а
інший кінець зубчастого вінця кінематично зв'яза-

ний зі ступицею з можливістю зворотно-
поступального переміщення ЩІЛЬНІСТЬ ВИТКІВ зу-
бчастого вінця 2 в осьовому напрямку забезпечу-
ється кільцем 6

Зубчасте колесо працює наступним чином
Перед початком роботи зубчастий вінець 2 під

дією сил пружності розкрутиться на величину біч-
ного зазору в зачепленні із суміжним колесом В
момент пуску в робочий контакт із зубцем суміжно-
го колеса поступово вступають парні витки гвинто-
вих заготовок 3 і 4 зубчастого вінця 2, починаючи
від останніх незакріплених до перших закріплених,
після чого відбувається передача крутного момен-
ту

Завдяки цій дружній властивості зубчастого ві-
нця збільшується пляма контакту зачеплення,
зменшується шум працюючої передачі, усувають-
ся удари зубців при пуску і гальмуванні, проходить
компенсування величини бічного зазору Це суттє-
во покращує умови роботи зубчастого колеса, що
забезпечує підвищення надійності і ДОВГОВІЧНОСТІ В
процесі експлуатації Крім цього, використання
двозахідної гвинтової заготовки в якості зубчастого
вінця дозволяє підвищити в 2 рази допустимий
крутний момент, що передається зубчастим коле-
сом у порівнянні з прототипом, тризахідної - в З
рази і т д Це обумовлюється тим, що навантажен-
ня із зубчастого вінця на ступицю передають лише
закріплені витки, і чим більше витків буде закріп-
лено, тим більшою буде величина максимально
допустимого навантаження В межах цього наван-
таження зубчасте колесо даної конструкції можна
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використовувати в парі із звичайним зубчастим потрібно передавати зубчастим вінцем, минаючи
колесом Також дані зубчасті колеса доцільно ви- ступицю, як, наприклад, в якості паразитних коліс,
користовувати у випадках, коли навантаження в якості сателітів планетарних передач і т п
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