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OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA ZWOJÓW ŚLIMAKA
STOŻKOWYMI NARZĘDZIAMI TRZPIENIOWYMI
WORM THREADS FINISHING BY USING CONICAL
SHANK TOOLS

Streszczenie
W niniejszym artykule pokazano sposób kształtowania zwojów ślimaka narzędziami
trzpieniowymi przy wichrowatym ustawieniu osi narzędzia w stosunku do osi ślimaka.
Przedstawiono nowe rozwiązanie przyrządu do obróbki powierzchni ślimaka na tokarce
uniwersalnej. Podano wyniki przeprowadzonych badań.
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Abstract
There was shown the method of worm threads generating by using shank tools from twist
settings of tool axis relative to worm axis. The new solution of production jig to generating on
lathe the worm surface was presented. The results of research were shown.
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1. Wstęp
Zdecydowana większość producentów przekładni ślimakowych stosuje wypukłe
(stożkopochodne i ewolwentowe) zarysy ślimaków. Wynika to przede wszystkim
ze względów technologicznych. Ślimaki te kształtowane są narzędziami krążkowymi
o prostoliniowym zarysie. Potrzeba przygotowania narzędzi kształtowych jest główną
przyczyną małej popularności innych zarysów. Patrząc z perspektywy nośności
i sprawności przekładni ślimakowych, należy zauważyć, że zarys ślimaka odgrywa istotną
rolę. Opracowania na ten temat [1, 2, 3] dowodzą uzyskiwania lepszych parametrów
przekładni ze ślimakiem o wklęsłym zarysie. Większa obciążalność takich przekładni jest
skutkiem mniejszej wartości naprężeń stykowych na powierzchni zębów kół oraz lepszego
ułożenia linii styku w stosunku do prędkości obwodowej ślimaka sprzyjającego
smarowaniu przestrzeni styku. Przeprowadzone badania [4] pokazują, że można
ukształtować szeroką gamę zarysów ślimaka, w tym zarysy wklęsłe, narzędziem
o prostoliniowym zarysie. Odnosi się to do stożkowych narzędzi trzpieniowych i ich
wichrowatego ustawienia względem osi ślimaka. Wymienione możliwości ukształtowania
wklęsłego zwoju ślimaka narzędziem o prostoliniowym zarysie zadecydowały
o przeprowadzeniu prób takiej obróbki.

2. Założenia dotyczące obróbki
Kinematykę kształtowania narzędziem trzpieniowym przedstawiono na rysunku 1.
Narzędzie odsunięte jest od osi ślimaka o wartość r2, odpowiadającą promieniowi
podziałowemu, i na tym promieniu określana jest średnica znamionowa narzędzia.
Założono, że narzędzie ma możliwość obrotu o kąt ϕN wokół osi zN układu narzędzia.
Odpowiada to ustawieniu narzędzia w dowolnym przekroju ślimaka poza przekrojem
osiowym. Ponadto, wprowadzono dodatkową możliwość skręcenia układu narzędzia
względem układu stałego (kąt χN).

Rys. 1. Układ kinematyczny kształtowania ślimaka
Fig. 1. Kinematic system of worm creation
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Wymienione możliwości ruchu narzędzia pozwalają na dowolne wichrowate jego
usytuowanie względem osi ślimaka. Poczynione założenia wykraczają poza wytyczne
normy [5], gdzie oś narzędzia powinna przecinać oś ślimaka pod kątem prostym.
Wichrowate ustawienie osi narzędzia w stosunku do osi ślimaka narzuca określone
wymagania w stosunku do sposobu obróbki. Można ją przeprowadzić na frezarce
uniwersalnej z użyciem uniwersalnej podzielnicy sprzężonej ze śrubą pociągową napędu
stołu oraz dodatkowym skręceniem osi wrzeciona. Można również przeprowadzić na
pięcioosiowej tokarce (z napędzanymi narzędziami) lub pięcioosiowej frezarce NC.
Obróbka wykończeniowa zwoju wymaga jednakże dużej prędkości obrotowej narzędzia, co
nie zawsze jest dostępne na wymienionych obrabiarkach. W związku z powyższym do
realizacji omawianego procesu obróbki opracowano i wykonano specjalny przyrząd.
Umożliwia on przeprowadzenie obróbki wykończeniowej uzwojenia na uniwersalnej,
konwencjonalnej tokarce. Budowę przyrządu przedstawiono na rysunku 2. Do napędu
narzędzia trzpieniowego wykorzystano wysokoobrotowe wrzeciono. Przyrząd pozwala na
ustawienie narzędzia względem ślimaka zgodnie z rysunkiem 1. Ustawienie narzędzia
polega na odsunięciu go od osi ślimaka o wartość x w pionie oraz wartość y w poziomie
oraz pochyleniu wrzeciona z narzędziem o kąt δ (rys. 2). Wartości x, y oraz δ odnoszą się
do punktu A, który odpowiada początkowi układu współrzędnych narzędzia xNyNzN (rys. 1).

Rys. 2. Przyrząd tokarski do kształtowania ślimaków
Fig. 2. The production jig to worms generating on lathe
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Wartość odsunięcia pionowego od osi ślimaka opisuje zależność:

x = r2 cos ( ϕ N )

(1)

Wartość odsunięcia poziomego od osi ślimaka:

y = r2 sin ( ϕ N )

(2)

Wartość kąta pochylenia płyty obrotowej od kierunku pionowego:

δ = arcsin ( sin ( ϕ N ) sin ( χ N ) )

(3)

3. Przebieg procesu obróbki
Materiałem obrabianych ślimaków była stal 42CrMo4 (40HM) do ulepszania cieplnego.
Obróbce poddano dwa zarysy ślimaków – wklęsły oraz Archimedesa. Były to jednozwojne
ślimaki o module osiowym 4 mm i wskaźniku średnicowym 10. Przyjęty kąt zarysu
ślimaków wynosił 20°. Obróbkę kształtującą uzwojenia wykonano specjalnym nożem
tokarskim. Twardość ślimaków po przeprowadzonej obróbce cieplnej była w zakresie
44–48 HRC. Obróbkę wykończeniową powierzchni zwoju przeprowadzono trzpieniowymi
ściernicami i pilnikami obrotowymi stożkowymi o różnych kątach zarysu i różnej geometrii
ostrza (rys. 3).

Rys. 3. Narzędzia wykorzystane do obróbki ślimaków
Fig 3. The tools used in worm generating

Pierwsze próby obróbki wykończeniowej ślimaka przeprowadzono ściernicami
trzpieniowymi 99A 80-I5V oraz CRA 120-MV o kącie zarysu 20°. Prędkość obrotowa
ściernic odpowiadała maksymalnej prędkości elektrowrzeciona (ok. 30 000 obr./min),
a ślimaka 2 obr./min. Kształtowaniu poddano zarys Archimedesa. Ustawienie narzędzia
zapewniające prostoliniowość w przekroju osiowym i odpowiednią wartość kąta zarysu
ślimaka obliczono za pomocą przygotowanego oprogramowania. Widok obróbki przedstawiono na rysunku 4.
Uzyskana chropowatość powierzchni zwoju po szlifowaniu wyrażona parametrem Ra
wyniosła 1,2–1,6 µm dla ściernicy o mniejszej wielkości ziarna. Przy grubszym ziarnie
chropowatość była jeszcze większa. Próby kształtowania ściernicami o mniejszym kącie
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zarysu przyniosły podobny skutek i charakteryzowały się również dużą chropowatością
powierzchni.

Rys. 4. Obróbka wykończeniowa zwojów ślimaka
Fig. 4. Worm threads finishing

Duża chropowatość powierzchni zwoju ślimaka sprawiła, że podjęto próby
przeprowadzenie obróbki wykończeniowej zwoju węglikowymi stożkowymi pilnikami
obrotowymi firmy GARRYSON. Do obróbki ślimaka Archimedesa wykorzystano pilnik
handlowy o kącie zarysu 17,5° ze standardowymi ostrzami ciągłymi. Parametry obróbki
pilnikami odpowiadały parametrom przyjętym dla ściernic. Wartość Ra w tym przypadku
utrzymywała się na poziomie 0,6–0,8 µm. Wklęsłe zarysy ślimaków obrobiono dwoma
pilnikami o kącie 14° jednak o różnej geometrii ostrza (ostrza ciągłe i przerywane).
Przykład kształtowania wklęsłej powierzchni zwoju pilnikiem obrotowym przedstawiono
na rysunku 5.

Rys. 5. Obróbka wykończeniowa zwojów ślimaka pilnikiem obrotowym
Fig. 5. Worm threads finishing by use rotary file
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Obróbka wklęsłego zarysu narzędziem o ciągłych ostrzach pozwoliła na uzyskanie
parametru Ra na poziomie 0,4–0,6 µm. Jest to wartość niższa aniżeli uzyskana przy
obróbce zarysu Archimedesa, narzędziem o tej samej geometrii ostrza, jednak o większym
kącie zarysu. Pilnikiem o ostrzach przerywanych otrzymano Ra w zakresie 0,6–0,8 µm.
Ten przypadek charakteryzował się największą stabilnością przebiegu obróbki.
Oprócz chropowatości powierzchni w obrobionych ślimakach dokonano również
pomiaru zarysu zwoju na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Na podstawie
wykonanych pomiarów można było stwierdzić, że największy wpływ na uzyskiwany zarys
zwoju ma ustawienie narzędzia. Podstawowy popełniany błąd określany przez porównanie
zarysu zmierzonego i teoretycznego dotyczył kąta zarysu zwoju, z którym bezpośrednio
związana jest odchyłka położenia zarysu. Jego minimalizacja wymagała wprowadzenia
korekt w ustawieniach. Poprawki korekcyjne określano przez ustalenie nowych nieznacznie
zmienionych parametrów zarysu obliczeniowego zapewniających jego pokrycie z zarysem
zmierzonym. Po wykonaniu wielu prób kształtowania pilnikami obrotowymi uzyskiwana
odchyłka zarysu zwoju dla ślimaka Archimedesa nie przekraczała 0,035 mm, przy czym
odchyłka kształtu zarysu była poniżej 0,015 mm. W przypadku zarysu wklęsłego ZK2
odchyłka zarysu zwoju kształtowała się na podobnym poziomie. Przy kształtowaniu
ściernicami trzpieniowymi ślimaka Archimedesa odchyłka kształtu zarysu była znacznie
większa i wynosiła 0,04 mm.

4. Wnioski
Z przeprowadzonych wstępnych prób kształtowania wynika, że chropowatość
powierzchni zwoju ślimaków kształtowanych pilnikiem obrotowym jest porównywalna
do chropowatości powierzchni zwoju ślimaków handlowych, szlifowanych ściernicą
krążkową. Jest również duża zgodność kształtu wykonanego zarysu w porównaniu
z zarysem teoretycznym. Wydaje się, że doposażenie wykonanego przyrządu o dokładne
urządzenia pomiarowe oraz zastosowanie dokładniejszego wrzeciona powinno jeszcze
zwiększyć jakość wykonania ślimaków.
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