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مقدمه
در بخش اول و دوم اين دستورالعمل نحوه نصب چرخدندههاي مورب روي فلنج و فنر ،اندازهگيري لنگي شعاعي
چرخدنده و اندازهگيري لنگي محوري پيشاني چرخدنده توضيح داده شد .در اين بخش تنظيم يك پينيون جديد با
يك چرخدنده جديد بررسي ميگردد.

72

ما را با نام نشریه نگهداری و تعمیرات ( )NetsaNews.irدر اینستاگرام دنبال نمایید.
تصاویر ،ویدیو و ایدههای خالقانه خود را جهت به اشتراک گذاشتن در
اینستاگرام به آدرس ایمیل  NetsaNews@gmail.comارسال نمایید.

سال نهم ،مرداد و شهریور ماه  | 1398شماره چهل و دوم

گام -6تنظیم پینیون
 -6.1فرایند نصب یک پینیون جدید با یک چرخدنده جدید

 -6.1.1بك لش ( )backlashپیشنهاد شده

اگرپوسته روي غلطك سوار است و دمای پوسته حین کار از  400درجه فارنهایت ( 200درجه سانتیگراد) تجاوز کند،
به گام  6.1.1.2بروید ،در غیر این صورت ،به گام  6.1.1.1بروید.
 -6.1.1.1بك لش برای پوستههای سر محوری نصب شده[]1و پوستههای غلتکی نصب شده[]2در دمای پایین
لقی مورد نیاز با گام قطری ،فاصله مرکزی و اختالف دما بین باالترین دمای کار چرخدنده و دمای محیط هنگام نصب،
تغییر میکند .گام قطری ،فاصله مرکزی و دمای محیط فاكتورهاي شناخته شدهاند .دمای واقعی عملیاتی چرخدنده با
نوع محفظه ،نوع تجهیزات ،روغنکاری و محصول مورد پردازش تغییر میکند .این مقدار باید توسط سازنده پوسته اعالم
شود یا از تاسیسات مشابه تخمین زده شود.
بك لش مورد نياز با اضافه کردن دو عامل تعیین میشود:
 -1فاكتور حرارتی بك لش :به چرخدنده و پینیون حین کار اجازه انبساط حرارتی ميدهد.
 -2فاكتور گام قطری بك لش :شامل لقی عملیاتی توصیه شده برای اندازه دندانه داده شده است.
بك لش را میتوان به صورت زیر محاسبه کرد:
فاكتور گام قطری بك لش +فاكتور حرارتی بك لش = بك لش مورد نياز
بك لش مورد نياز تلورانسي بين  + 0.25میلیمتر تا - 0.00میلیمتردارد.
فاكتور حرارتی بك لش میتواند توسط نمودار شکل  1به دست بیاید .به طور خالصه فاكتور حرارتی بك لش میتواند
از معادله زیر محاسبه شود:

شکل -1عامل تاثير گرما بر backlash
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فاكتور گام قطری بك لش می تواند از جدول  1به دست بیاید .توجه داشته باشید که گام قطری روی نقشه چرخدنده نشان
داده شده است.

جدول -1عامل لقی گام قطری

برای یک مثال کامل از محاسبه بك لش ،پیوست  1را ببینید.
به گام  6.1.2بروید.
 -6.1.1.2بك لش برای پوستههای غلتکی نصب شده در دمای باال
بك لش مورد نياز توسط اضافه کردن دو عامل تعیین میشود:
 -1فاكتور گام قطری بك لش :شامل بك لش عملیاتی توصیه شده برای اندازه دندانه داده شده است.
 -2فاكتور سايش مجاز :شامل سايش مجاز به علت چرخش پوسته روی رينگ و غلتکهاست .با سايش رينگ و غلتکها،
محور پوسته در جهت عمود دچار افتادگی می شود .وقتی این افتادگي اتفاق میافتد ،دندانههای چرخدنده و پینیون
به هم چفتتر ميشوند .ضروری است که بر رينگ و غلتکها نظارت مناسبی داشته باشیم تا اطمينان حاصل كنيم
افتادگي محور پوسته باعث چفت شدن دنده و پينيون نشود .بنابراین ،این مقدار باید برای رسیدن به نیازمندیهای هر
نصب و اطمینان از حفظ شدن یک حاشیه امن مناسب ،به درستی انتخاب شود .اگر یک داده اولیه عملیاتی در دسترس
نباشد ،یک مقدار اولیه  0.030اینچ (0.76میلیمتر) میتواند استفاده شود .بك لش مورد نياز میتواند به صورت زیر
محاسبه شود:
فاكتور گام قطری بك لش  +فاكتور سايش مجاز = بك لش مورد نياز
بك لش مورد نياز تلورانسي بين  +0.25میلی متر تا  -0.00میلیمتر دارد.
فاكتور گام قطری بك لش میتواند از جدول  1به دست بیاید .توجه داشته باشید که گام قطری روی نقشه چرخدنده
نشان داده شده است.
 -6.1.2تنظیم اولیه پینیون برای بك لش و تماس دندانه

مونتاژ پینیون را تقریباً موازی با محور چرخدنده توسط قرار دادن شیم زير پایههای یاتاقان انجام دهيد .پیشنهاد میشود

که از یک شیم مینیموم  0.030اینچی (0.76میلی متری) برای زیر هر ياتاقان استفاده کنید .این کار اجازه میدهد
که اگر نیاز بود بتوانیم در آینده تنظیماتی انجام دهیم .شیمها باید فوالدی باشند و از کل پايه ياتاقان پشتیبانی کنند.
اگر مجموعه چرخدندهها مارپیچ ساده باشد ،درپوش ياتاقانها باید برداشته شوند تا بتوانیم از فيكس بودن بيرينگ
فيكس در محفظه ياتاقان و قرار گرفتن بيرينگ آزاد( )looseدر مرکز محفظه ياتاقان لوز ،اطمینان حاصل کنیم.
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در صورت دوقلو بودن مجموعه چرخدنده مارپیچ )herringbone ( ،پینیون دوقلو مارپیچ باید حداقل خالصي محوری 0.092
اینچ( 2.34میلی متر) را داشته باشد و بيرينگها در مرکز قرار بگیرد.
هنگامی که برای محكم كردن بيرينگ روي شافت ،از مهره قفلکننده (چاكنت) استفاده میکنیم ،سفت بسته شدن آن را بررسی

میکنیم و مطمئن میشویم که واشر قفل شونده ( ،)lock tabكام ً
ال محكم شده است.
پینیون را به گونهای قرار دهید که یک بك لش مناسب و يك تماس دندانه مناسب همزمان فراهم گردد .تنظیمات تماس و بك
ی تنظیم شود
لش باید همزمان انجام شود .بك لش مناسب به طوری که در قبل گفته شد ،انتخاب کنید .بك لش باید هنگام 
که لنگي شعاعي چرخدنده ،کمترین بك لش را ایجاد کند .این اتفاق در ایستگاهی که مثبتترین و بیشترین لنگي شعاعي را
دارد بدست ميآيد .به لنگيهاي شعاعي خوانده شده که در کاربرگ ( 3بخش دوم) ثبت شدهاند مراجعه کنید تا بفهمید در کدام
ایستگاه این اتفاق میافتد.
توجه :یک روش آسان برای تنظیمات اولیه پینیون این است که پينيون را به سمت چرخدنده هل دهيد تا درگيري بيشتر شود و
به الگوهای تماس دندانه نگاه كنيد .درگيري دنده و پینیون را طوري تنظیم کنید تا به یک الگوی تماس متعادل برسید .سپس
با استفاده از یک ساعت انديكاتور ،هر کدام از یاتاقانهای پینیون به همان اندازه كه براي تنظيمات بك لش ابتدايي الزم است،
عقب کشیده شوند.
 -6.1.3گشتاور پینیون به چرخدنده
چرخدنده را برای جلوگیری از چرخش ثابت کنید و پینیون را به چرخدنده در جهت واقعی عملکرد ،گشتاور دهید .برای
چرخدندههای دوقلوی مارپیچ ،اطمینان حاصل کنید که نوك مارپيچ دنده و پينيون روبروي هم باشد .این کار با جلوگيري از
حركت محوري پينيون ،باعث میشود تا از آزادی لغزش پینیون روی بيرينگها اطمینان حاصل کنیم .بيرينگهای ضد اصطکاک
باید برای لغزش آزاد باشند و در مركز ياتاقان قرار گيرند.
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 -6.1.4اندازهگیریهای تماس و بك لش
 -6.1.4.1اختالف مجاز بین تماس چپ و تماس راست را تعیین کنید .این کار توسط فرمول زیر انجام میشود:
A= (F x R)/D
اختالف مجاز بین تماس چپ و تماس راست (اینچ/میلی متر)A:
پهناي چرخدنده (اینچ/میلی متر)F:
لنگي مجاز پيشاني چرخدنده (اینچ/میلی متر)R:
قطر خارجی چرخدنده (اینچ/میلی متر)D:
 -6.1.4.2با پینیونی که محکم به چرخدنده قفل شده ،تماس و بك لش سمت دندانهها را در هر ایستگاه بررسی کنید.
این کار با یک فیلر (ضخامت سنج) بین دندانهها همان طور که در شکل  2نشان داده شده ،انجام میشود .همان گونه
كه در شكل  3نشان داده شده است همیشه تماس و بك لش را جايي كه دو دايره گام به هم نزديك باشند اندازهگيري
كنيد .دایرههای گام نیز میتوانند برای کمک به کنترل بك لش در زمان كاركرد (لقی) از طریق بازرسی چشمیاستفاده
شوند .همانطور که در شکل  3نشان داده شده ،لقي مناسب تنها زمانی صورت میگیرد که خطوط دایرههای گام بر
یکدیگر مماس یا جدا از هم باشند .اگر خطوط دایرههای گام همديگر را قطع كنند مانند مورد  ،3الزم است پینیون و
چرخدنده از هم براي ايجاد بك لش مناسب ،فاصله بگيرند.

شکل -2بررسی لقی
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پایههای یاتاقان را طوری تنظیم کنید که اختالف بین تماس چپ و تماس راست به نزدیکترین مقدار به صفر برسد
(بدون اینکه از اختالف مجاز ( )Aکه در باال حساب شد تجاوز کند) .و از اين طريق بك لش دو طرف نيز باهم برابر
ميشود .اندازهگیری باید در هر ایستگاه چرخدنده انجام شود و نتایج در کاربرگ ( 1تماس و بك لش /لقي ريشه[) ]3
یادداشت شود .برای مثال اندازهگیری تماس و بك لش با فیلر به پیوست  2بروید.

شکل -3خطوط دایره گام
 -6.1.5تفسیر خواندههای فیلر
مقدار کل (بك لش چپ  +تماس چپ) باید با (بك لش راست  +تماس راست) برابر باشد .اگر برابر نباشند ،سمتی که
مقدار کل کمتری دارد نسبت به سمتی که مقدار کل بیشتری دارد ،فاصله کمتری تا مرکز دارد .اگر تماس چپ و تماس
راست برابر نباشند ،دو طرف پينيون هم تراز و ارتفاع نميباشد .اختالف بین تماس چپ و تماس راست باید تا حد ممکن
نزدیک به صفر باشد بدون اینکه از اختالف مجاز ( )Aمحاسبه شده در باال تجاوز کند.

به دلیل لنگي شعاعی در چرخدنده ،مقدار کل (بك لش چپ  +تماس چپ) یا (بك لش راست  +تماس راست) ممکن
است در هر موقعیت متفاوت باشند .اگر میزان تغییرات از حد مجاز لنگي شعاعي تجاوز نكند ،ضرری ندارد.
 -6.1.6تنظیم ثانویه پینیون
قبل از هر گونه تنظیم ،الزم است همه مقادیر را در هر موقعیت ارزیابی کنید .در غیر این صورت ،اگر حتی یکی از مقادیر
اصالح نشود ،میتواند ناترازی بیشتری در یک موقعیت به بار بیاورد .بهترین حرکت ممکن پینیون اصالح تماس و بك
لش برای تمام موقعیتهاست.
همچنین الزم است به تغییر شکل و انحراف پوسته هنگامی که تحت بار کامل قرار میگیرد ،توجه شود .انحراف پوسته
در تنظيم مجموعه چرخدنده تاثیر میگذارد و براي تماس بهينه تحت شرايط كاري بايد پيشبيني گردد.
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پس از فراهم كردن شرايط حركت پينيون ،ساعت انديكاتور را روی ياتاقاني که حرکت میکند ،قرار دهید تا تغییر
موقعیت آن را بتوان اندازهگیری کرد .ساعتها باید قبل از شل کردن پیچهای پايه ياتاقان قرار داده شوند .پس از آن
میتوانیم شيمها را اضافه یا کم کنیم یا پايه ياتاقان را به مقدار معلوم جابجا کنیم .بعد از دوباره سفت كردن پيچها،
ساعتها باید دوباره بررسی شوند.

توجه :در بعضی موارد (مث ً
ال هنگامیکه قسمت محرك تنظيم شده است) ،راحتتر است كه پوسته را در جهت مخالف
با ياتاقانهاي پینیون حرکت داد .قبل از انجام چنین حرکتی ،با سازنده پوسته مشورت کنید.

 -6.1.7بررسی الگوی تماس یکنواخت
پس از اتمام تنظيم ثانویه پينيون ،با محكم كردن پايههاي ياتاقان ،تماس دندانه را برای اطمینان از دقت تنظیم

چرخدنده بررسی کنید .تست رنگ را میان پنج یا شش دندانه پینیون (که قب ً
ال تمیز شده است) انجام دهيد( .مانند
شکل )4
اطمینان حاصل کنید که تمام پروفیلهای دندانه در سراسر پيشاني از رنگ پوشانده شده باشد .پینیون را چند بار
ساعتگرد و پادساعتگرد بچرخانيد تا رد الگوي تماس روي دندانه چرخدنده نمایان شود .اگر موتور موجود نيست ،ميتوان
از يك ديلم براي چرخاندن پينيون استفاده كرد.

عکس از الگوهای تماس سازنده در همه اسناد بازرسی همراه با چرخدندهها ارائه شده است .الگوی تماس نصب شده باید
با همان الگوی سازنده با بیشترین دقت ممکن مطابقت داشته باشد .اين الگوي تماس برای پینیونهاي دندانه اصالح
نشده ( )typically with as-cut teethباید حداقل  ٪80از پهناي چرخدنده و  ٪50از ارتفاع دندانه باشد .برای

پینیونهایی با ویژگیهای دندانه اصالح شده ( )typically with finish ground teethالگوی تماس باید حداقل
 ٪50از پهنا و  ٪50از ارتفاع دنده را پوشش دهد.

شکل -4تست رنگ دندانههای پینیون
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پس از به دست آوردن یک الگوی تماس رضایت بخش برای موقعیت اولیه چرخدنده ،همان بررسی تماس باید حداقل
در سه مکان دیگر (در موقعیتهای مساوی) روی چرخدنده انجام شود .یک تنظيم جزئی برای پینیون ممکن است
برای تولید بهترین تماس متوسط در چرخدنده الزم باشد.
سوابق دائمی الگوهای تماس دندانه نصب شده باید به عنوان مرجع آینده استفاده شود .روشهای پیشنهاد شده؛
برداشتن نوار ،عکس یا طرح است.

پیوست  -1مثال محاسبه backlash
با استفاده از یک مجموعه دنده با گام قطری  1 DPو فاصله مرکزی  150اینچ ،دمای محیط در زمان نصب  70درجه
فارنهایت است و دمای عملیاتی مورد انتظار  130درجه فارنهایت میباشد.
برای شروع ،عامل حرارتی  backlashرا برای این کاربرد ،با استفاده از شکل  1تعیین کنید .ابتدا الزم است افزایش
دمای مجموعه چرخدنده را در طول عملیات به این صورت محاسبه کنید:
از شکل  1میبینیم که عامل حرارتی بك لش  0.060است.

فارنهايت 130-70=60

سپس ،عامل گام قطري بك لش را میتوان از جدول  1بدست آورد که برای این مثال برابر 0.045اينچ است .حال

میتوان بك لش توصیه شده در دمای محیط را به این صورت محاسبه کرد

پیوست  -2مثال اندازهگیری فیلر گیج بك لش و تماس

اينچ 0.060+0.045= 0.105

یک چرخدنده قطر خارجی  288اینچی و سطح 30اینچی دارد .از جدول (3بخش دوم) ،لنگي مجاز پيشاني چرخدنده

0.014 inاست .اختالف مجاز بین تماس چپ و تماس راست ( )Aتوسط این فرمول به دست میآید:

A= (F x R)/D

 = Aاختالف مجاز بین تماس چپ و تماس راست (اینچ)

 =Fپهناي چرخدنده (اینچ)

 =Rلنگي مجاز پيشاني چرخدنده (اینچ)
 =Dقطر خارجی چرخدنده (اینچ)

A = ( 30 in.× 0.014in)/288 in. = 0.0015 in.
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مقادیر خوانده شده فیلر گیج برای چرخدنده در جدول زير نشان داده شده است .ابتدا تایید کنید که در هر ایستگاه
حاصل جمع تماس چپ و بك لش چپ برابر با مجموع تماس راست و بك لش راست است .با نگاهی به دو ستون
سمت راست جدول ،میتوان دید که این اصل برای تمام ایستگاهها درست است .انحراف معیارهای جزئی در خواندن
ایستگاههای میانی ،نگرانی قابل توجهی ندارند .سپس ،حداکثر اختالف بین تماس چپ و تماس راست را در هر ایستگاه

داده شده تعیین کنید؛ که برای این مثال  0.0014in.است .این مقدار کمتر از مقدار مجاز  Aمحاسبه شده در باال
است ،بنابراین یک تنظیم مقدماتی قابل قبول داریم.
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