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Резюме: Методът на Комплексната двупрофилна проверка е от най-често използваните при оценяване
качеството на зъбни колела. Грешките на измерваното и еталонното зъбни колела при двупрофилно,
безхлабинно зацепване водят до промяна на измерителното междуосово разстояние. Тази промяна отразява
комплексното действие на всички неточности и може да бъде предизвикана от грешки на профила на зъба,
дебелината на зъба, биене на зъбния венец или грешки на основната стъпка. Надрасквания и побитости
също могат да доведат до промяна на измерителното междуосово разстояние.
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1. Въведение
Производството на зъбни колела е една от найтрудните задачи в съвременното машиностроене.
Получаването на сложна, нелинейна, триизмерна
геометрия с висока точност в твърди материали
е само по себе си трудна задача. Контролът на
резултатите от многобройните технологични
операции, за да се осигури постоянно качество
на произвежданата продукция е още по- труден.
Осигуряването на качеството е изключително
важно за зъбните колела, защото производствените
неточности водят до възникването на шум и
вибрации в зъбните предавки, които са напълно
неприемливи за повечето машини.

2. Грешки, възникващи при
зъбообработване
Обработването на зъбните колела минава
през няколко етапа, определящи технологичния
маршрут на обработката. Грешките по време на
кинематичния процес на зъбообработване се
съчетават с грешките на инструмента и неговото установяване, геометричните грешки на
зъборезната машина и грешки при установяване на заготовката. Съвкупността от тези
грешки поражда неточности във формата и
размерите на обработваните зъбни колела, които
предизвикват неравномерност на движението,
съпроводено от динамични натоварвания и
шум при работата на зъбната предавка, както
и неравномерно натоварване на зъбите.
Взаимовръзките, съществуващи между отдел-

ните неточности на технологичния процес и
прехвърляни на зъбното колело, се разглеждат
като нарушение на комплексните показатели на
точност (кинематична грешка на ЗК, плавност
на работа, контакт между зъбите и гарантирана
минимална хлабина) или като диференцирани
(поелементни ) показатели (грешки на: основната
и окръжна стъпки, профила, радиалното биене,
направлението на зъба, контактната линия,
изместването на изходния контур). Комплексните
показатели имат съществено значение за оценка
на експлоатационните качества на зъбната
предавка, а поелементните – за технологичен
контрол, позволяващ по резултатите от измерване
на ЗК да се установят причините за възникване
на грешките [1].
Грешките, възникващи при зъбообработване,
могат да се сведат до четири групи:
2.1. Радиални грешки – характеризиращи
изменението на радиалното разстояние между
инструмента и обработваното зъбно колело.
2.2. Тангенциални грешки – грешки при
обхождане на инструмента и заготовката или
при деленето.
2.3. Осеви грешки – грешки при преместване
на инструмента по оста на обработваното ЗК.
2.4. Грешки на производящата повърхност – отклонения на производящата повърхност
на зъбообработващия инструмент.
За графично изобразяване на взаимовръзките
между грешките и причините за тяхното възникване се използва причинно-следствена диаграма
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(диаграма на Ишикава). Причинно-следствената
диаграма се строи на основата на използването
на причинно-следствените връзки на грешките
на зъбните колела с конкретната маршрутна
и операционна технология на обработване в
дадено производство. Съществуват два подхода
за разкриване и записване на причините върху
диаграмата: професионално-теоретичен и метод на мозъчната атака. Професионалнотеоретичният подход се базира на съществуването
на определени зависимости между показателите на
точност на ЗК и основните технологични грешки
на средствата за обработване. Установяването
на тези зависимости се извършва на базата на
теоретичния анализ, разкриващ механизма на
пренасяне на технологичните грешки върху
показателите за точност на ЗК. Разкриването на
тези закономерности е възможно да се извърши
и чрез провеждане на експерименти [2].
Радиалните грешки при зъбообработване
се причиняват от грешки на базирането на
заготовката, от радиалното биене на инструмента
и от периодичните колебания на положението
на шпиндела на заготовката или инструмента.
Характерно за тях е, че остават постоянни в
осово сечение на ЗК. Радиалните грешки при
базиране на заготовката създават геометричен
ексцентрицитет в обработваното ЗК. При
зъбофрезоване е възможна появата както на

чисто радиално биене на инструмента, така и
асиметрия на осите на фрезата и заготовката.
При зъбодълбане биенето на инструмента и
асиметрията му спрямо оста на въртене се
пренасят изцяло върху обработваното ЗК.

3. Комплексна Двупрофилна
Проверка (КДП).
КДП е един от най-често използваните методи
за приемателен контрол на ЗК. Осъществява се
на несложна машина (междуцентромер), като
се използва еталонно ЗК зацепено без хлабина
с проверяваното ЗК. В резултата от измерването
се проявяват радиалните грешки от процеса на
обработване, а за да се отчете и проявлението
на тангенциалните, ъгълът на зацепване при
измерване aw трябва да бъде различен от ъгъла
на зацепване при обработката на колелото a .
Пряко от резултата на КДП се измерва
колебанието на измервателното междуосево
разстояние за един оборот Fir'' - комплексен
показател за кинематична точност и колебанието
на измервателното междуосево разстояние за
един зъб f ir'' - показател за плавност на работа
на зъбното колело.
Изведените в [3] зависимости, позволяват
по резултатите от комплексната двупрофилна
проверка косвено да се оценяват стойностите

Фиг.1. Причинно-следствена диаграма за радиални грешки

496

на показателите на точност: отклонение на
стъпката на зацепване f pbr , отклонение от

на зъба и до отклонение на средната стойност на
стъпката на зацепване.

fa
разположение на еволвентния профил f H a (=

f fr ) както и грешката Fdb на действителната
стойност на диаметъра на основната окръжност и
грешката fa на профилния ъгъл на зъбонарезния
инструмент.
Дублиращи показатели на радиалното
биене на зъбния венец

Frr и отклонението на

средната дължина на общата нормала Ewm ( Ewr )
са колебанието на измервателното междуосево
''

разстояние за един оборот Fir и отклонението му

Ea '' r . Използвайки показания в [4] косвен метод,
от резултата за радиалното биене на зъбния венец

Frr и допълнително измерване на колебанието на
дължината на общата нормала Fvwr може да бъде

2 fim'' sin a w 2 fim''
≈
p m sin a
pm

(5)

3.6. Отклонение от разположение на еволвентния профил f H a ( f fr ) - предизвиква се
от грешка на профилния ъгъл на зъборезния
инструмент.
f Ha =

fim'' z sin a wtga

(6)

p

3.7. Натрупана грешка на стъпката – източници могат да бъдат неточности в делителната
система, осово и радиално биене на шпиндела
на зъборезната машина и радиално биене на
заготовката и не съвпадане на осите на въртене
на заготовката и шпиндела.

4. Анализ на графичния запис на
резултата от КДП.

определена натрупаната грешка на стъпката Fpr .
3.1. Радиално биене на зъбния венец - предизвиква се от грешки при установяване на заготовката, от радиалното биене на инструмента и
от периодичните колебания на положението на
шпиндела на заготовката или инструмента.

Frr = Fir'' - fir''

(1)

3.2. Странична хлабина – във функционална
зависимост от отклонението на ИМР Ea '' r
nr

= Ea '' r sin a - k

(2)

3.3. Отклонение на стъпката на зацепване предизвиква се от грешка на профилния ъгъл на
зъборезния инструмент, неточности в делителната система на машината, радиално биене на
заготовката спрямо оста на въртене на шпиндела.

f pbr = f pbm = 2 f

''
im

sin a w

(3)

3.4. Грешка на действителната стойност на
диаметъра на основната окръжност - води до
грешка на профила на зъба.

Fdb =

2 fim'' sin a w z

p

(4)

3.5. Грешка на профилния ъгъл на зъборезния инструмент - води до грешка на профила

Фиг.2. Графичен запис на резултата от КДП [5]

Графиката на измереното колебание на ИМР
трябва да отговаря на следните условия:
- Да се вписва между най-малкото (горно)

Ea '' s и най-голямото (долно) Ea ''i отклонения на
ИМР, което показва, че са спазени изискванията
за дебелината на зъбите.
- Fir'' да е по-малко от допуска Fi '' , което
се изпълнява при положение, че са спазени
допуските Fr , f f , f pb .
- f ir'' да е по-малко от допуска f i '' , което
зависи от f fr и от f pbr .
Интерпретация на графиката на колебанието
на ИМР е дадена и в [5]:
4.1. Голямо единично
са еднакви.

fir'' ,

а останалите
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неправилно.
б) Шпиндела или системата на делене на
зъбонарезната машина са износени или имат
биене.

5. Заключение

Фиг.3. Замърсен или надраскан зъб на ЗК [5]

4.1.1. Голямото f ir'' обикновено е предизвикано
от замърсяване или надраскване на повърхността
на зъба.. Надраскванията са причинени от
проблеми при обработката на материала.( фиг.3)
4.1.2. Голямо f ir'' , което се повтаря на всеки

360ο , където Z е броя на зъбите на ЗК- типично се
Ζ
причинява от режещия инструмент (РИ) и грешки
на еволвентния профил.
а) РИ е монтиран неправилно или валът му
е повреден.
б) РИ е заточен неправилно.
в) РИ е с ниско качество.
г) РИ е изместен и не може да генерира
правилно еволвентния профил.
4.2. Нееднакви f ir''
а) РИ е износен.
б) Делителната система на зъбонарезната
машина е повредена, износена или е с голяма
хлабина.
в) ЗК е поставено неправилно или делителната му система е повредена.

От гореизложеното следва че, има реална
възможност по резултата от КДП да бъдат
оценени и стойностите на няколко поелементни
показатели на точност на контролираното
зъбно колело, , получавани от измерването на
следните диференциални показатели – Frr ,

Ewmr , Fb r , f pbr , f fr и да се въздейства върху
източниците, които ги предизвикват по време на
технологичния процес. Това би позволило този
високопроизводителен метод за приемателен
контрол да бъде използван и за производствен
контрол на цилиндрични зъбни колела.
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Данни за автора

4.3. Голямо Fir''
а) Заготовката на ЗК има радиално или челно
биене.
б) Центрите, на които е монтирана заготовката
имат радиално или осево биене
в) Голямо отклонение на направлението на
зъба.
г) Шпиндела или системата на делене на
зъбонарезната машина са износени или имат
биене.
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4.4. Нееднакво F ''
ir
а) ЗК на делителната система на зъбонарезната машина са повредени или са инсталирани
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Sources of errors occurring in the result
of the Double Flank Gear Test
Stoycho Ivanov
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Abstract: - Double Flank Gear Test, in practice, is the most commonly used method for checking gear accuracy.
If variations between the work gear and the parameters of the master gear are apparent, rolling the two gears
together in a tight mesh will result in a change in their center distance. This change reflects the total composite
gear action that can be caused by improper gear profile, tooth thickness variations, gear runout or pitch errors.
Nicks or scratches in the gear teeth can also contribute to center distance variation.
Key words: - Double Flank Gear Test, Sources of Errors
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