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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ 

КОЛІС ЧЕРВ’ЯЧНИХ ПЕРЕДАЧ З УГНУТИМ ПРОФІЛЕМ 

ВИТКА ЧЕРВ’ЯКА 
Н.А. Ковришкин, О.И. Садченко. Повышение

точности механической обработки колес чер-
вячных передач с вогнутым профилем витка 
червяка. Рассмотрен вопрос повышения точности 
механической обработки червячных колес на ос-
нове использования червячных фрез с разделен-
ным профилем начального контура. Предложен 
способ разделения профиля начального контура. 
Проведено 3D моделирование обработки червяч-
ного колеса. 

 N.A. Kovryshkin, O.I. Sadchenko. Increasing 
the accuracy of machining worm gear wheels with 
a concave profile of a worm. The question of 
increasing the accuracy of machining worm wheels is 
considered on the basis of using worm mills with the 
divided structure of an initial contour. The way of 
dividing the initial contour a structure is offered. 3D 
modelling of worm wheel machining Is carried out. 

 
В машинобудуванні показники якості виробів тісно пов’язані з точністю обробки деталей 

машин. При розробці сучасних металорізальних верстатів питання підвищення точності як 
окремих механізмів, так і верстата в цілому має велике значення і є актуальним. 

В металорізальних верстатах застосування черв’ячних передач скорочує довжину кінема-
тичних ланцюгів, що суттєво підвищує точність верстата в цілому. До черв’ячних передач, що 
використовуються в металорізальних верстатах, висуваються високі вимоги щодо довговічнос-
ті, високої кінематичної точності, тонкого регулювання зазора, компенсації зносу та ін. Синтез 
нових черв’ячних передач відкриває нові напрямки і підходи в розв’язанні наукового завдання 
підвищення точності і довговічності черв’ячних передач для металорізальних верстатів. 

Особливий науковий і практичний інтерес становить застосування в механізмах металорі-
зальних верстатів черв’ячних передач з угнутим профілем витка черв’яка. Такі передачі відомі 
своєю високою навантажувальною здатністю, що може практично в два рази перевищувати на-
вантажувальну здатність черв’ячних передач з черв’яками типу ZA, ZІ та ін. Цей факт підтвер-
джується характеристиками черв’ячних передач типу ZT за ГОСТ 18498, навантажувальна зда-
тність яких, завдяки угнутому профілю черв’яка, вище, ніж у черв’ячних передач інших типів 
при однакових умовах експлуатації. 

Застосування таких черв’ячних передач в механізмах металорізальних верстатів дозволить: 
при однакових габаритних розмірах та моменті, що передається, в порівнянні з існуючими 

механізмами підвищити довговічність завдяки меншим максимальним нормальним наванта-
женням в контакті опуклих зубців черв’ячного колеса та угнутих витків черв’яка; 

зменшити габаритні розміри існуючих механізмів за рахунок більш високої навантажува-
льної здатності. 

Однак черв’ячні передачі з угнутим профілем витка черв’яка мають ряд особливостей, 
вплив яких на точність механічної обробки черв’ячних коліс і черв’яків необхідно досліджува-
ти. Тому дослідження, спрямовані на підвищення точності механічної обробки ланок 
черв’ячних передач з угнутим профілем витка черв’яка є актуальними. 

Черв’ячні передачі з угнутим профілем витка черв’яка, що синтезовані на основі другого 
способу Олів’є, мають ряд суттєвих недоліків, обумовлених самим способом. Черв’ячні фрези 
для обробки черв’ячних коліс таких передач повинні бути точною копією черв’яка, тобто бути 
спеціальними, а у відповідному верстатному зачепленні реалізується як робоче зачеплення, так 
і умови складання передачі. Це призводить до низької технологічності передачі в цілому. Крім 
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того, як і інші зубчасті передачі, утворені за другим способом Олів’є, вони також мають високу 
чутливість до похибок виготовлення, складання та деформацій під навантаженням. 

Тому більший науковий та практичний інтерес викликають черв’ячні передачі з угнутим 
профілем витка черв’яка, що синтезовані на основі способу жорсткої не конгруентної виробної 
пари [1]. Позитивною особливістю цього способу є те, що один з інструментів для механічної 
обробки ланок черв’ячної передачі можна обирати вільно. 

Відома черв’ячна передача з угнутим профілем витка черв’яка, що синтезована на основі 
способу жорсткої не конгруентної виробної пари [2]. Механічна обробка черв’ячного колеса 
такої передачі проводиться черв’ячною фрезою для обробки циліндричних зубчастих коліс з 
евольвентним профілем відповідно до ГОСТ 9324. Виробна поверхня дискового інструменту 
для обробки витків черв’яка утворена ділянками дуг гіпербол однопорожнинних гіперболоїдів 
обертання, що утворені лінійними твірними евольвентного гелікоїда черв`ячної фрези [3]. 

Тобто виробна пара, що розглядається, має позитивні властивості, які полягають у засто-
суванні стандартного інструменту, можливості керування геометро-кінематичними характерис-
тиками черв’ячної передачі, вона проста у виготовленні, а схеми відповідних верстатних зачеп-
лень легко реалізуються на існуючому верстатному обладнанні. 

З практики виробництва черв’ячних передач відомо, що найбільш трудомісткою операцією 
при виготовленні передачі є нарізування черв’ячного колеса [4]. Тому важливо досліджити 
шляхи підвищення точності механічної обробки черв’ячних коліс черв’ячної передачі з угну-
тим профілем витка черв’яка. 

Механічна обробка розглянутих черв’ячних коліс до сьомого ступеня точності здійсню-
ється черв’ячними фрезами за ГОСТ 9324 класу точності А звичайних габаритних розмірів [4]. 
Для механічної обробки більш точних коліс необхідно скористатися черв’ячними фрезами кла-
су точності АА та ААА з підвищеними габаритними розмірами. Підвищення габаритних розмі-
рів таких фрез дозволяє звести до мінімуму органічні похибки їх профілювання на базі архіме-
дового та конволютного черв’яків. 

Скориставшись фрезою класу точності АА на зубофрезерному верстаті нормальної точно-
сті, можна обробити колеса сьомого ступеня точності. Скориставшись фрезою класу точності 
ААА на зубофрезерному верстаті підвищеної точності, можна обробити колеса шостого ступе-
ня точності, а на зубофрезерному верстаті високої точності можна обробити колеса п’ятого 
ступеня точності. Це відповідає вимогам, що висуваються до точності черв’ячних передач ме-
ханізмів металорізальних верстатів, проте на обробці черв’ячного колеса це відбивається нега-
тивно, оскільки збільшення діаметра черв’ячної фрези призводить до збільшення міжосьової 
відстані у відповідному верстатному зачепленні та суттєвого ослаблення зубців через більший 
об’єм видаленого металу. Таким чином, для підвищення точності механічної обробки 
черв’ячного колеса розглянутої передачі необхідна інша черв’ячна фреза. 

Таким інструментом може бути високоефективна черв’ячна фреза з поділеним профілем 
початкового контура [5]. Усунення або часткове зменшення негативного впливу факторів, при-
сутніх у схемі різання черв’ячними фрезами стандартної конструкції на процес зубообробки, 
можливе за рахунок збільшення кількості стружкових канавок і рейок. Це досягається при не-
змінному зовнішньому діаметрі фрези зменшенням висоти зубців та розділенням профілю рей-
ки нормального початкового контура по висоті між фрезами для двох послідовних проходів. У 
фрези для першого проходу зубці відповідають профілю ніжки зубців рейки нормального поча-
ткового контура, а зубці фрези для другого проходу відповідають головці зубців профілю нор-
мального початкового контура. 

Проте в [5] розглядалися черв’ячні фрези для обробки циліндричних зубчастих коліс з різ-
них сталей, а в нашому випадку необхідно обробляти черв’ячні колеса з бронзи. Тому пропону-
ється скористатися іншим способом поділення профілю початкового контура. 

Пропонується скористатися розділенням профілю рейки нормального початкового контура 
1 по висоті на три частини між фрезами для трьох послідовних проходів (див. рисунок), причо-
му у фрези 2 для першого проходу (див. рисунок, а) зубці відповідають профілю ніжки зубців 
рейки нормального початкового контура, а зубці фрези 4 для третього проходу (див. рисунок, в) 
відповідають головці зубців профілю нормального початкового контура. Для усунення перехі-
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дного сліду на робочих поверхнях зубців черв’ячного колеса на зубцях 2 фрез першого та зу-
бцях 3 фрез другого проходу (див. рисунок, б) необхідно виконати перекриття по висоті зубців 
на величину е. 

Оскільки при обробці вершинним та боковими лезами потоки стружки перетинаються, то 
для усунення цього негативного чинника зубці 2 фрез для першого та зубці 3 фрез другого про-
ходів на вершинах мають напівкруглі канавки, ефективність застосування яких відома [4]. 
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1

 
 а  б  в 

Рейка черв’ячної фрези з поділеним профілем для першого (а),  
другого (б) та третього (в) проходу  

Розглянуті напівкруглі канавки для розділення стружки зміщуються на 90° у розташованих 
один за одним по гвинтовій лінії парних та непарних зубців та виключають взаємодію стружок, 
що утворюються вершинною та боковими лезами [4]. Канавки виконуються на глибину, що не 
перевищує величину перекриття е. У зубців фрези для третього проходу такі канавки не вико-
нуються. 

Щоб уникнути підрізання профілів, сформованих на попередніх проходах, ніжки зубців 
наступної фрези в нормальному перерізі не виходять за межі нормального початкового контура 
і можуть мати довільну форму з точки зору технологічності. 

В першому наближенні приймемо, що висота зубців фрез першого, другого та третього 
проходів є однаковою і дорівнює третині висоти зубця рейки нормального початкового конту-
ра. 

Проведемо оцінювання запропонованого способу. 
Перед проведенням порівняння запропонованого способу поділення профілю рейки нор-

мального початкового контура з відомим способом висунемо критерій порівняння. 
Оскільки основний ефект застосування черв’ячних фрез з поділеним профілем початково-

го контура відбувається внаслідок зміни кількості стружкових канавок, таким критерієм порів-
няння оберемо саме цей параметр. Підвищення кількості стружкових канавок підвищує кіль-
кість профілюючих різів, внаслідок чого точність обробки збільшується за рахунок зменшення 
огранки профілю зубця черв’ячного колеса [5, 6]. Також підвищення кількості стружкових ка-
навок викликає зменшення сили різання, що сприяє підвищенню точності обробки. 

Позначимо кількість стружкових канавок в запропонованому способі через , а у відо-
мому через . Кількість стружкових канавок для черв’ячної фрези можна визначити як [6] 
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0ad  — зовнішній діаметр, мм; 

0h  — висота зуба фрези, мм. 
Після математичних перетворень (1) отримаємо 
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Зміну кількості канавок в запропонованому та відомому способі поділення профілю рейки 
нормального початкового контура визначимо через коефіцієнт зміни 
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Після математичних перетворень (3) з відповідною підстановкою (2) отримаємо 
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де   та  — зовнішній діаметр черв’ячної фрези із запропонованим та відомим спосо-
бом поділення профілю рейки нормального початкового контура відповідно, мм; 

çad 0 âad 0

çh0  та  — висота зуба черв’ячної фрези із запропонованим та відомим способом поді-
лення профілю рейки нормального початкового контура відповідно, мм. 
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Розрахунки (4) проводились для черв’ячних фрез за ГОСТ 9324 з модулем  мм, 
що змінювався дискретно. 

201K=m

Аналіз результатів розрахунків показує, що застосування запропонованого способу поді-
лення початкового контура дозволяє не менше ніж на 17 % підвищити кількість стружкових 
канавок. Максимальне підвищення кількості стружкових канавок не перевищує 22 %. 

Для перевірки результатів проведених досліджень проводилось 3D моделювання механіч-
ної обробки черв’ячного колеса черв’ячної передачі з угнутим профілем витка черв’яка в за-
пропонований та у відомий спосіб. Моделювалась обробка черв’ячними фрезами з модулем 1 
мм, 2 мм, 5 мм та 10 мм. Результати моделювання тотожні з результатами проведених дослі-
джень. Тобто, проведене 3D моделювання обробки черв’ячного колеса в розглянутий спосіб за 
допомогою SolidWorks підтвердило ефективність запропонованого рішення. 

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки: 
застосування стандартних черв’ячних фрез за ГОСТ 9324 класу точності АА та ААА з під-

вищеними габаритними розмірами на обробці черв’ячного колеса відбивається негативно, оскі-
льки збільшення діаметра черв’ячної фрези призводить до збільшення міжосьової відстані у 
відповідному верстатному зачепленні та суттєвого ослаблення зубців через більший об’єм ви-
даленого металу; 

застосування черв’ячних фрез з розділенням профілю рейки нормального початкового ко-
нтура по висоті на три частини між фрезами для трьох послідовних проходів в порівнянні з від-
повідним розділенням рейки нормального початкового контура на дві частини забезпечує збі-
льшення кількості стружкових канавок не менше, ніж на 17 %; 

застосування черв’ячних фрез з розділенням профілю рейки нормального початкового ко-
нтура по висоті на три частини між фрезами для трьох послідовних проходів підвищує точність 
механічної обробки черв’ячних коліс черв’ячних передач з угнутим профілем витка черв’яка. 
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