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Зубчасті колеса широко розповсюджені в машинобудуванні. Серед них найбільшого
розповсюджені циліндричні зубчасті колеса, що в свою чергу підрозділяються на прямозубі,
косозубі, шевронні, арочні та ін. Серед існуючих видів передач, незважаючи на ряд переваг,
найменшим поширеними є арочні зубчасті передачі.
Одним з перспективних напрямків розвитку зубчастих передач – це застосування
циліндричних арочних передач. Ці зубчасті передачі мають більшу навантажувальну здатність
та плавність роботи, сприяють зменшенню шуму та вібрацій, дозволяють керувати
розподіленням навантаження на зуб, можуть самовстановлюватись під навантаженням [1].
Розширення застосування цих передач – це шлях до підвищення довговічності, зниження
металоємності та собівартості механізмів та машин.
Досвід використання арочних передач у механізмах гірничої промисловості, механізмах
важкого машинобудування дав високі результати.
Проте, незважаючи на доцільність застосування цих передач їх використання в
промисловості стримується недосконалістю способів нарізання зубчастих коліс.
Найчастіше арочні зубчасті колеса оброблюються торцевими різцевими головками. В
свою чергу обробка може здійснюватися методом обкату профілюючою точкою на вершині
різця чи прямою під кутом профілю або методом копіювання з фасонними різцями. Слід
відмітити, що існуючі методи обкату [1-3] циліндричних арочних коліс є недостатньо
продуктивними, це пояснюється тим, що з розвитком верстатів з ЧПК та високошвидкісної
обробки, більш продуктивним є метод копіювання торцевими головками. Він простий у
виконанні, може бути реалізований на універсальних верстатах, що є актуальним у
ремонтному виробництві, використання верстатів з ЧПК розширює можливості застосування
даного методу, можливе застосування високошвидкісної обробки для підвищення
продуктивності, також дозволяє керувати плямою дотику. Проте цей метод є недослідженим
з точки зору впливу параметрів зубчастого колеса та торцевої головки на похибки профілю
циліндричних арочних коліс.
При формоутворенні циліндричних арочних зубчастих коліс торцевими різцевими
головками методом копіювання теоретично точний профіль евольвенти отримується лише в
середньому перерізі перпендикулярному осі зубчастого колеса. В інших перерізах, що
знаходяться на деякій відстані від середнього профіль буде відхилятися від теоретично
точного евольвентного. Відхилення (похибки), які при цьому виникають, в перерізі
перпендикулярному осі зубчастого колеса, залежать як від параметрів зубчастого колеса
(модуля, кількості зубів, кута профілю, коефіцієнта зміщення, ширини зубчастого колеса) так
і конструктивних параметрів торцевої головки [4]. Також слід відмітити, що при утворенні
арочної форми зуба торцевою головкою методом копіювання відбувається зміщення
евольвентного профілю вздовж лінії зуба на деяку величину, максимальне значення якої
залежить від ширини зубчастого колеса та радіуса різцевої головки. Таким чином відхилення
профілю в перерізах перпендикулярних осі зубчастого колеса не будуть співпадати з
похибками зміщеного профілю.
Тому виникає задача дослідження впливу параметрів зубчастого колеса та торцевої
головки на похибки профілю в перерізах перпендикулярних осі відносно зміщених профілів
арочного зуба в цих перерізах.
Вирішення цих задач при нарізанні торцевими фрезами методом копіювання дає
можливість розширити область застосування та дозволить встановити шляхи подальшого
вдосконалення цього методу.
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